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Fortale.'

\

Den som liar Lyst til at kjende demærkelige

Begivenheder j som ere skete i fordums Ti-

der, han har to Ting at iagttage; forst: at

sporge om det, som han ikke tilforn kjen-

der; dernæst: at fæste sig det i Minde. Men
for at gjore sig bekjendt medlan^c og ube-

kjendte Sagaer ma^ iitairliave dem opteg-

nede, thi k""^ saaledes holde de sig i tro og

varigt Mindei Nærværende Saga, som er

en af de slorste, der have været skreVne i

det lydske Tungemaal, indeholder Fortæl-

linger cm Kong Didrik og hans Kæmper^
Sigurd Fafnersbane og Niflungerne^ Vilkina-

' mændene [Russerne og Hunnerne] og om
mange andre Konger og Kæinper^ som hore

• til denne Sagnkreds. Sagaen tager sin Be-

gyndelse i Apulien, og vender sig derpaa

'3 Viltinamænd^ne, A, B
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imod Norden til Luinbardiet, Venedig, SVa-

ben, [Thyrningeland]
,

Ungarn, Polen,

Rusland, Vindland, Danmark og Sverrig;

den gaaer over hele Saxland og Fran'kland,

ja strækker sig ogsaa vesterud til Valland og

Spanien. Over alle disse Lande gaae Begi-

venhederne i denne Saga^ der fra Begyn-

delsen til Enden handler om de vældige Be-

drifter^ hine Mænd i de her opregnede Lande

håVe udfort. De Danske og Svenske vide at

fortælle mange Sagn herom, og nogle af

disse have de endog overfort i deres Kvad til

fornemme Mænds Morskab. Hos dem kvæ-

des^ endnu monge Viser, som for rum Tid

siden^re blevne forfatiode efter denne Saga.

Nordmændene have og behandlet en Deel af

Sagaens Begivenheder, tildeels ogsaa i Kvad,

hvori fortælles om Sigurd Fafnersbane, Vol-

sangerne og Niflungerne, Velent Smed og

hans Broder Egil og om Kong Nidung, Om
nu en og anden Forskjelliglied paa enkelte

Steder kan være indloben i Mænds Navne og

Hændelser, saa undskylde man det med, at,

uagtet Tildragelserne ere de selv samme.

Fortællingen dog grunder sig paa saa mange

forskjellige Beretninger. Sagaen er sam-

mensat efter tydske Mænds Sagn, og grun-



(ler sig for en Deel paa de Kvad, som Vare

beslemle til at more Hovdiuger med, og isom

bleve digtede for rum Tid siden strax efter

Begivenhederne. Og om du end vil tage en

Mand ud af hver Borg i, hele Saxlandj de ^

ville dog allq fortælle dig Sagaen omtrent

paa samme Maade j hvorlil deres gamle Vi-

ser hjælpe dem. Disse deres Kvad ere for-

falLede i den Verseart, som er brugelig i vort

Maal. Ifolge Digtcmaaden overdrives stun-

„dum Fortællingen; saaledes siges den at

være den tapprcste, om hvem og hvis Æt-'-

mænd man da fortæller; ligeledes naarMan-

defald beskrives, bruges der ogsaå at sige,

at Tropperne falde, naar de ypperste for

beromte Mænd érp faldne; men det maa man
forstaaé paa den Maade, at hele Tabet be-

j'oer paa Hovdingernes Fald, eftersom Ingen

ere deres Jævnlige^ ligesom ogsaa Halfred

siger

:

Nordens Egne blev alle

Ode, da Konningen dode;

Hindredes Freden, da fældtes

' Freidige Tryggyes Afkomj

^ Her skal det ikke forstaaes liffe efteir

Ordene, at alle Nordens Lande bleve 6de,

om end Olaf var falden j men det sagde Skjal-
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den til Kongens Berommelse, at der ikke var

saadan Mand mere her i Norden, som Olaf

Tryggveson. Saalunde vil der og gaae stort

Navnkmadiglieds Rygte i alleLande, saa vidt

som denne Saga kommer, af de store Be-

drifter, som Kong Didrik og hans Kæmper

og andre hans Samtidige liave udfort, de

nemlig, som vare de forste Hovdinger, der

raadede over Landene, og hvis Navne baade

de dem undergivne Folkefærd og deres Æt-

mænd endnu den Dag i Dag bære.

Denne Saga blev forst forfattet omtrent

ved Kong *) Konstantin den Stores Dod,

Denne Konge havde, som vi veed, næsten

kristnet hele Verden, men slrax efter hans

Endeligt led Kristendommen et betydeligt

Skaar, og Vildfarelser tiltoge -paa mange

Maader. Derfor findes der heller ikke i den

forste Deel af Sagaen Nogen, som havde den

rette Tro. Ikke desto mindre troede de dog

paa een sand Gud, ved' hvis Navn de svore

og gjorlie deres Lofter. Der vare i den Tid

mange flere Konger end Didrik, uagtet Sa-

gaen dog mest dreier -sig om hans Bedrif-
"V.

V.

*) Keiser, B, P.
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ter *). Det er de fleste Mænds Sagri, at i de

lorste Tider efter Noa Vandflod yare Folk

saa store og stærke som Riser, og opnaaede

mange Mænds Alder; men det varede ei

længe, for Folk bleve mindre, saa at der var

sjælden Een af Hundrede, der opnaaede sine

Forfædres Slorrelse cg I^evetid. Men uag-

tet Folk bleve mindre, aftog dog hverken

deres Stridelyst eller Begjerlighed efter Gods

og Berommelse , hvorved der opstode store

Kampe, Ofte hændtes det, at en ttærk Mand
havde saa svær en Hjelm og Brynje, saa

hverken Jern eller andet Vaaben bed der-

paa, og som|almindelig Mand ikke havde

Kræfter til at lofte fra Jorden, og at han til-

lige lorte et til hans Styrke i Haardlied og

Skarphed passende Sværd, saa at saadan

Mand ofte ene med sine Vaaben fældte hun-

drede almindelige Mand; og om hans Sværd

end ikke bed paa de modende Vaaben, saa

hug han dog saa haardt til, at smækkre Been

og tynde Lægge ikke kunde holde det ud.

^) Der vare da Kcisere ude i Grmkenland) som liavde'

nok at bestille, P, B; thi de fik' ingen I^jxlp af

Rommerne mod de hcdenskCi Konger , der herjede

paa deres Rigs J oni hvilk« man har vidcI6ftige Bo-

ger, B»



Paa den anden Side niaa man ei heller ansee

det for underligt, om den almindelige Mand

ikke kunde med sine ringe Kræfter sonder-

hugge en stærk Mands Lemmer eller Vaa-

ben, som han ikke engang mægtede at bære.

Kong Diclrik og hans Kæmper levede længe

efter den Tid, da Menneskenes Kræfter be-

gyndte at aftage, og der vare ikkun Faa i

hvert Land, der h£.vde beholdt deres For-

fædres Styrke. Men eftersom nu de stær-

keste Mænd samledes i et ikke ringe Antal i

éen Stad, og enhver af dem havde fortrin-

lige Vaaben, der bede Jern saa let somKjod,

saa maa man ikke undre over, at svage Smaa-

menneskcrs Trop har maattet vige Pladsen

for dem. Og tor man heller ikke tvivle om,

at de Gamles Sværd bede Jern, eftersom de

bleve forte med saa stor Styrke, saameget

mindre, som der endnu gjores Sværdj der

ikke blive slove, om man end hugger Jern

med dem. Ethvert Fi-asagn vil vise, at Alle

ikke have været af samme Natur: Somme
berommes for Viisdom, Somme for Styrke

eller Tapperhed eller noget Slags Færdighed

eller Lykke, saasnart der opstaaer en Saga

om dem.

\

i

\
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En anden Fortællingsmaade er den, at

omlale de forskjellige Tidsomskiftninger og

de vidunderlige Ting, som paa mange Maa-
der ere skete i Verden. Hvad der i et Land

er almindeligt, holdes i et andet for under-

ligt j derfor falder en Hjemfodning ofte i

Forundring, naar cler fortælles Ting, han ei

tilforn har hort. Men den Mand, som er

viis, og kjender mange lignende Begivenhe-

der, ham forekommer det ei underligt, ef-

tersom han kan begribe Sagens Beskaffenhed.

Faa ansee sig saa erfarne, at de blot

ville troe det, som de selv have seet. Men
Somme ei*e i den Gi-ad blotiede forForstand,

at de ikke engang kunne indsee det, som de

nylig have seet eller hort, saa godt som vise

Mænd^ der alene have det af R3'^gtetj og,

naar nu nogen Tid forlober, da er det for

den Uforstandige^ som han aldeles ikke hav-

de hort det.

Nytten af at kjende Sagaer om ypperlige

Mænd viser sig især ved, at de fremstille for

vort Blik efterlignelscsværdige Monstere af

mandige Foretagender og vældige Bedrifter,

da man derimod ved Efterladenhed i Saga-

Kundskab let udsætter sig for at sloves og

drages bort til onde Gjerninger
j
og saaledes
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hjælpe de dem, som rigtig yille forstaae

dem^ til at adskille Godt fra Ondt. Ogsaa til

vor Fornoielse bidrage de, og Alle ere

enige i, at een Mand ved en Sagas Fortæl-

ling kan underholde Mange i lang Tid. De
fleste Morskabslege udfores ikke uden Ar-

beide, somme endog ikke uden store Om—
kostningerj en Deel kunne ikke komme i

Stand, uden et stort Antal Mennesker for-

samle sig til dette Oiemedj somme Lege

afgive ikkun faa Mennesker Morskab, og

vare desuden kun en kort Tid^ andre Lege

igjen udsætte ofte Folk for Livsfare j men
ganske anderledes forholder det sig med den

Skjemt og Morskab
,

Sagaer og Kvad for-

skaffe j den koster Intet og sætter ikke Men-
neskers Liv i Vove 5 her kan og een Mand
forlyste Mange^ som kunne hore ^Jaa hans

Fortælling, pg om der end kun ere Faa til-

stede, kan dog denne Slags Morskab lige-

fuldt iværksættes; den lader sig og lige godt

udiore, hvad enten det er Dag eller Nat,

hvad enten lyst eller morkt.

Men det er uforstandigt, at kalde det

Logn, som man ikke har seet eller hort, da

man dog ikke veed noget Sandere at berette

om slige Bedrifter. Villigt er det derimod,
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smaaer og foragter det.

at tænke over det man liorer, for man for-'

Kan det nu vel

hænde sig, at En og Anden, som horer disse

Fottællinger,^ \il finde, at Sagaens vældige

Bedrifter og Storværker ikke passe med hans

Færd, og desaarsag forsmaae Fortællingen,

men saadan Een maa dog, om han nu end

falder i Forundring over alle de Fuldkom-

menheder, hvori de lier omtalte Mænd have

overgaaet Andre, tænke paa, at man ei kan

sige saa meget om disse eller andre Fortrin,

at den almægtige Gud jo kunde have givet

dem alt dette og endda Hælvten til, om han

vilde.
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Her begynder Sagaen

om

Kong* Didrik af Bern

og hans Kæmper.

Forste Fortælling.

Om Kong Samson i Sålerne,

Fortællingen begynder her med en Ridder,

som var fodt i Staden Sålerne. Der regje-

rede paa den Tid en mægtig Jarl, som hed

Rodgeir; hans Broder hed Brunsteen. Jar-

len havde cn Datter ved JNavn Hildesvid,

den deiligste ]\16, man kunde see for sine

Oinef og' meget førdig i alle de Sysler, der

liædrc Kjonnet. Hun havde sin Faders fuldé

Kjærliglied, Hendes .Skjonhed og Anstand,

Blidlied og beskedne Væsen, som og hendes

Ilfærdighed i konstige S3^sler vandt hende
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Alles Hjerter, Ridderen hed Sa msoii^ den

tappreste og forlrinligste af sine Jævnlige.

Sort som Beg var hans Haar og Skjæg, og

begge hang ued i side Lokker; i sin Væxt

lignede han aldeles en Rise , naar det und-

tages, at hansLlægge og Lemmer ei vare saa

slet formede j men i Forhed og Kræfter stod

han ikke lilb.age for den stærkesLe Rise ; han

havde et langt bredt Arisigt^ et morkt og

barskt Aasyn; et heelt Spand var imellem

hans Oine, og over -dem divælvede sig, lig

tvende sorte Krager^ de l3rkke morke Bryn.

Morkladen var han, dog den auseligste Kæm-
pe; for var hans Hals, brede og lykke hans

Skuldi'e, Armene fore og saa haarde at fole

paa som Stokke og Steen; hans Haand var

smuk, Fingrene smidige og vel dannede.

Uagtet sin stærke Bygning besad han
.

dog

baade Færdighed i at ride Hest og udiore al-

skens Lege, saavel de, der fordre Hurtig-

hed, som' de, hvor Stj-rkoH" gjor Udslaget,

saa at i Legemsfuldkommenheder var han sin

Tids Yj3perste. Han havde noget Skarpt i

sit Oie, dog var han blid og nedladende mod
Alle, saavel Rige som Fattige, saa at den

ajingeste J\'Lind s varede ham med en glad Mine,

og Enhver, han maatte være nok saa fat'tig,



Iiaij^de ligefuldt Adgang tJl lians Agtelse.

Han var viis og skarpsindig, derhos forsigtig;

ligeledes velvillig og gavmild^ saa at'lian mod
sine Venner hverken sparede siileEiendomme

eller sin Bistand, om de end vare stædte i

saa stor Nod og Livsfare, at enhver Anden

havde ladet sig afskrække. Ofte holdt han

Træfninger og Enekampe, ene mod Mange,

men aldi'ig gik han bort af Striden uden som

'Seierherre. Alle hans Lofter maatte staae

fuldt og fast, hvad enten han havde lovet
r

det Onde eller Gode; og havde han engang

tageten Beslutning, da aflod han ikke, for den

var fuldbyrdet, enten det saa holdt let eller

vanskeligt; og saa urokkelig var han heri,

at han^ hellere end bryde sitLofte, gik i Do-
den, Ved alt dette blev han navnkundig, og

iiaaede sine Venners og Bekjendteres fulde

Hengivenhed; hans Fjender derimod skjæl-

vede,' saasnart de blot horte hans Navn.

Aldrig roste han sig af nogen Stordaad^ men
naar Andre priste hans vældige Bedrifter,

saa horte lian vel derpaa, men talde ingen-

sinde selv,.derom. Han tjente Rodgeir Jarl

vel, og blev igjen hædret af ham efter For-

tjeneste. Samson fattede en heftig Kjærlig-

hed til Jarlens Dalter Hildesvid, og saavidt



kom det omsider , at han besIutLede at vinde

hendes Kjærliglicd, livadenten det sketemed

det Gode ellei' Onde.

2. Det hændte sig nu en Dag^ som

Jarlen sad ved Bordet, og Ridder Samson

var just tilsteda, at han lagde nogle af de

bedste Retter paa to forgyldte Solvfade til sin

Dalter Hildesvid. Samson var strax ved

Haanden, tog imod Fadene^ og bar eet i hver

Haand hoit i Veiret, og gik saaledes
,
fulgt af

sin Svend, til Hildesvid. ,,Gak og tag min

Hest/' sagde han til Svenden, ^samt alle

jnine Vaaben og bedste Klenodier^ og hold

dette færdigt, tiljeggaaerudafdenneGaard/'

Samson gik derpaa ind i Gaarden
,

og bod

Portneren oplukke Kastellet. Saa skete, og
'

han gik op i det hoieste Taarn, hvor Jar-

lens Datter sad, omgivet af faa Kvinder, Vfd

Maaltidet, Han gik lige til hende, boiede

sig, og sagde : ^Vær hilset Jomfrue og I alle

tilsammen!" De modtoge ham vel, og bade

ham spise og drikke med sig. Han gjorde

saa^ og berettede med det samme Hildesvid

sit Ærinde. Saasnart nu Bordet var taget

bort, tog hun sine bedste Klenodier, og

Sagde derpaa grædende til sine Kvinder:

j^Her er nu Ridder Samson kommen
,
og vil
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bortfore mig uden min Faders og mine Fræn-
ders Villie. Men hvorlunde skulle vi forhin-

dre ham det? liii oni her end vare hundrede

fuldtveebnede Riddere^ saa vil lian dog

kunne borL/ore, livad ham lysler; derfor log

jeg nu mine Klenodier og bedste Klæder til

mig, hvorvel min Skam er j^aa del lioiesle

,

ved saaledcs at farebort,med en Mand, ozr

skilles fra Fader, Frænder og trofaste Ven-
ner, fra Hæder og Rige. Dog beder jeg

eder, at I holde det skjult for min Fader,

saalænge som muligt; thi jeg veed, at.han
forlolger os, saasnart han underrettes herom,

og skulde de da træffes, da er Ridder Sam-
son saa dyglig en Krigsmand og vældig en
Kæmpe, at, lor han lader sit Liv, vilde jeg

faae atsee mangen Mand sonderhugget, mange
brudte Skjolde og blodige Brynjer og mange
Frænder og kjære Venner hovedlose at styrte

til Jorden.-^'

3. Ridder Samson satte nu Jarlens Dat-
ter paa sin Arm

,
og bar hende ud af Kastel-

let, men alle Kvinderne bleve grædende til-

bage. Udenfor Gaarden holdt Svenden med
to Heste^ den ene sadlet, den anden belæs-

set me.,d deres Kostbarheder. Samson væb-
nede sig og sj)rang paa Hesten, tog derpaa

\
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sin Fnie^ satte hende paasitlinæ, og red

saaledcs ]ang Vei bort fra Borgeiij og stand-

sede ikke, for han havde naaet en stor og ube-

boet Skov,. Der byggede han et Huus som
'i lang Tid tjente dem til Bolig. Forst mange
"Dage, efter spurgle Rodgeir Jarl, at hans

l^patter var bortfort 5 hvo der havde gjort det,

og hvorlunde det var tilgaaet. Han græm-
linede sig til sit Inderste

,
og saae ingen Ud-

veie-tilat faae sin Harme hevnet. Midlertid'

lod Han Ridder Samsons Gaard bi'ænde, til-

kjendto sig alle hans Kva=g og Eiendomme,

gjorde ham selv landflygtig fra hele sit Rige,

og bod alle sine Mænd dræhp ham, om de-

det formaaede. Saasnart Samson spurgte, at

han var gjort landllyglig og fredlos, red hait

strax bort fra Skoven ligetil Jarlens Gaarde,

brændte dem, og dræble baaile' Folk og Fæ,
men alle de, som kunde komme afsled dermed,,

toge Flugten. Som han nu vendle om igjen^

kom Rodgeir Jarl imod ham med tredsinds-

tyve*). Mand, men saasnart han blev dette

vaer, dreie^de han sin Hest, gav den afSpo-
rerne og red djærvelig igjenuem deres Ræk-
rker, spændte saa sin Hjelm og Brynje fast.

*) tilbinde, A#
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satte sit Skjold og Spyd fi^em, og borede i

del; forste Stod sit Spyd i Brystet paa en af

Jarlens Riddere, saa at det trængte gjennem

Brynjen og ud igjen mellem Skuldrene, og

Ridderen styrtede dod langt Lort paa Valen.

I det samme trak han sit Sværd ud af Ske-

den; det varbaade haardt og bredt og et for-

trinligt Vaaben. Med det forste Hug ramde

lian Jai'lens Bannerforer i den venstre Axelj saa

at Sværdet gik tvært igjennem Brynje og Bug,

og hvert Stykke af Kroppen faldt til sin Side

til Jorden
;

ogsaa Bannerstangen huggedes

sonder, saa Banneret faldt. Dernæst hug

han til hoire Side en Ridder i Ryggen oven-

for Sadelbucn; Manden med' samt Brynjen

iilovedes midt over, saahan faldt i to Stykker

til Jorden. Endelig hug han selve Jarlen i

Halsen^ saa Brynjen gik sonder, og Hestens

IJbved i samme Hug gik af, og Alt faldt paa

eengangdodt til Jorden^ saavelJarl som Hest.

l)et varede saaledes kun foie Stund, inden

han havde dræbt femten Riddere, og da var

vel hans Hjelmskygge, " Vaabenkjole og silke

Sadelklæde afhuggede, men heel var endnu

baade hans Hjelm og Brynje, og Hesten var

heller ikke saaret Da flyede alle Ridder-

ne, og holdt den sig for heldigst, som var
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den forste paa Flugten. Ridder Samson red

derpaa til Skoven , hvor han traf sin Frue,
og dvælede der en Stund. Men da Ridderne
kom tilbage til Sålerne, fortalte de, hvorlunde

Jarlen og med' ham femten Riddere vare

dræbte^ og hvo der havde udfort dette Værk-
Nu var altsaa Salernisborg *) uden Hovding.

4. Samme Dag lod Rodgeir Jarls Bro-
der Brunsteen slevne til TJiinge og udnævne
sig selv til Konge over hele det Rige^ Jar-

len havde eiet. Han red dernæst i mange
Dage omkring med stort Folge, at lede eiter

Ridder Samson , men denne red flere Gange
uforfærdet til Kongens Gaard, opbrændte en

stor Deel af hans Gods, og dræbte mange
Menneske!'. Allerecje havde denne Ufred

varet ved i to Aar; da red Kongen engang,

i Folge af hundrede Riddere, udfor at op-
soge Samson. Om Altenen kdm han til et

ved en Skov beliggende Kastel, hvor h^n
agtede at overnatte. Did kom Ridder Sam-
son ganske ene vedATidnatstide, og trafKa-
stellet lukket og Vagten i Sovn. Han ud-

tænkte na sin Plan, steg af Hesten og bandt

den. Tæt ved Kastellet laa der just en lille

*) Borg D: befæstet Stad.

B
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Torp, hvor der bofide fattige Folk; der gik
F

han hen, skaffede sig Ild, og gik ind i et

Huus, hvori han siden stak Ild; hantog der-

paa en luende Brand og skjod den op i

Kastellet. Nu stod hvert Huus i lys Lue,

hvorved Vagtmændene vaaguede, sprang il-

somt op og blæste i Lurerne til Tegn paa, at

der var Ufred for Haanden. Enhver, som

vaagnede, greb sine Klæder og Vaaben, og

den Ene skyndte nu den Anden til at tage

Flugten. Krigsrygtetkom ogsaa strax indfor

Kongen^ som paa det hurtigste iforte sig si-

ne Klæder og Vaaben, sprang paa Hesten,

og ilte, ledsaget af sex *) Riddere ud afKa-
stellet. Med dette Folge skyndte han sig ad

Skoven til, og Alle troede, at det havde væ-

ret en heel Krigshær, der havde brændt

Kastellet, eftersom der var megen Ludur-

gang og Vaabenbrag at hore hele Natten,

skjondtdet dog egentlig var dem selv, der ind-

byrdes skrækkede hinanden. Ogsaa alle de

Ovrige flyede, somme til Hest, somme til

Fods, somme i Vaaben, somme derimod

raabenlose, ja næsten uden Klæder; saa at

Ridder Samson i den Nat gjorde mangen

syvhundrede, A; tre, B.
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Mand Skam og Skade, og, for Dagen brod

frem, vare Mange faldne for hans Haai^d.

Kong Brunsteen red længe om i Skoven, ind-

til han endelig trafpaa et Huns. Der var en

Kvinde, som Kongen strax kjendte at være

hans Frænke HiJdesvid. Han spurgte, hvi

hun var der, og hvor hendes Elsker var^ og

om hun vilde fare med dem? ^^Herre!'' sva-

rede hun, (tdette lille Huus er mit Her-

berge, men Ridder Samson red bort ved

Nattens Frembrud, og om I ikke er bleven

ham vaer, da veed jeg ikke, hvad Vei han

har taget. Men hvorlunde er dettilgaaet, at

I er kommen hid saa dybt ind i denne morke

Skov, uden at kjeride Veien^ hvorfor rider

I om Natfen, og hvor er eders Natteherbergej

og det undrer mig meget, at I kommer her

saa tidlig; Solen staaer nu forst op i dette Oie-

blik, men Ridder Samson har sagt mig, at

man behover en halv Dag til at ride Skoven

igjennem". fcDu sigel* sandt, Frue !" svare-

de Kongen, jcdet er vist nok en underlig

lang' Vei; vi have nu redet i denne Skov hele

den forgangne Nat; igaaraftes toge vi Her-*

^
berge i t^t Kastel, men en frygtelig Raaben

og Lndurgajig fra alle Kanter vækkede os

snai't, og dableve vi vaer, at hvert Huus stod

B 2
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2 lys Lue. Da vi lagde os, vare vi hundrede

Riddere, men da jeg red hid til denne Skov,

havde jegikke flere enddisse sex *)tilbage; og

dog vide vi ikke ^ hveden Ufreden kom." ^^Der-

som det er saa, som mig aner," svarede Fru

Hildesvid, ^jdahar Ridder Samson ene udfort

alt dette, ligesom han jævnligtilforn har tilfoiet

eder Skade.^' fcNei, duer enTaabe," gjentog

Kongen, ^^og kun slet underrettet, om du vil

paastaae, at Ridder Samson ene har kunnet

brænde vort Kastel og gjore al den Storm,

som der varj heller ikke kunde han paa

eengang tude i tredive Lurer. Tag nu hur-

tig dine Klæder og far med os! Aliforlænge

har du været her til Skam for dig og dine

Frænder," ^^Nei/' svarede hun, ^
jeg vil ik-

ke fare med eder dennesinde, thi jeg seer, at

I snart vil faae noget at bestille ; dreier eders

Heste, og svarer den, som nu kommer at

taiemededer." Dablev Kongen vaer, at Sam •

son red mod dem, og dreiede sin Hest. De
stjTtede nu begge los paa hinanden og

blottede Sværdene'; men Ridder Samson

hug til Kong Brunsteen
,
og klovede Hjel-

men og Hovedet, saa at Hugget gik ned i

s

*J syv,

-



Axlerncj og Kongen styrtede dod af He-
sten. Det andet Slag gav han den næ-

ste Ridder over Axlen ,
og klovede hans bryn-

jeklædte Bug, saa al Sværdet sad fasti Sadlen.

Den tredie Ridder stak han tvært igjennem.

Da flyede de^ som vare tilbage, men Ridder
* Samson satLe efter dem, og lod ei af, for

han havde dræbt d^m alle paa een nær, som

undkom haardt saaret. Denne kom til Bor-

gen, og havde da vigtige Tidender at for-

tælle om Ridder Samsons og Kong Brunsteens

Mode, og hvad Ende deres Ufred havde ta-

get. Da forstod Alle, at ingen Mand kunde

inaale sig med Ridder Samson,

. 5. Ridder Samson kom nu tilbnge til

sin Frue, og tiltalte hende; saalunde : f^Allfor

lang Tid har jeg været i denne Skov, og jeg

vij ikke længer holde mig her skjult for

mine Uvenner. Tag nu dine Klæder og alle

dine Kostbarheder, og gjor dig færdig!" Saa

gjorde hun. Derpaa tog han tre Heste, læs-

sede dem med Guld, Solv og alskens gode

Klenodier; den fjerde gav han Hildesvid at

ride paa, og den femte beholdt han for sig

selv. Saaledes begave de sig nu paa Veien>

og fortsatte den igjennem Skoven. Da de

næsten havde naaet Ucjkanten, kom tolv



Mænd ridende imod dem, som havde store

Heste, brede Skjolde , blanke Hjelme og

tykke Spydskafter; selv varede store og re-

de haardt frem. ^cHvo mon det være/' sag-

de Ridder Samson til sin Frue. ^J-Ierre'^

svarede hun, uhvo det er, veed jeg ikke,

men det er vist, at de ride djærvt til ; skul-

de I ikke kjende dem?" c^Nei! dem selv

kjender jeg ikke", svarede han, ^^men det

kan være, at jeg kjender deres Vaaben: den

forste Mand Jiar et rodt Skjold, hvori der

staaer en forgyldt Love; dehe Mærke havde

min Fader og hans Broder Ditmar og det

samme bærerogsaajcgi mit Skjold^ hvoraf jeg

veed, atdeter mineÆtmænd." Ognuvarede
komne til hinanden. Da spurgte Ridder Sam-
son, hvo devare, hveden de kom og hvorhen de

agtede sig? «Lang Vei," svarede deres Hov-
ding, ^(have vi faret, men dog venter jeg,

at vi nu\kunne vende om herfra, thi nu ha-

ve vi udfort vort Ærende, eftersom vi have

fundet eder. Vi have for lang Tid siden

spurgt, hvilken Ufred der var tilfoiet dig,

c hvilke mægtige Fjender du har havt at kæm-
pe imod, og hvorlunde du blev afsat fra din

*) Fader Ditmar, A»
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Værdighed og havde ikkun faa Venner , som

kunde staae dig bi." ^^Om jeg seer ret/*

svarede Ridder Samson, ^^da er du min Far-

broder.'^ c(Ja/' svarede hin,
^
jeg er din Far-

broder Ditinarj mine to Sonner ere ogsaa

Ler nied^ og alle disse ere dine Frænder. Vi

have nu reist lang Vei for at oj)s6ge dig, da,

vi vilde yde dig Hjælp , i hvad du agter at

tage dig for." Da omfavnede Ridder Sam-

son sin Farbroder, og takkede ham meget

for hans gode Villie.

6. De rede nu Alle i Forening ud af

Skoven hen til en Borg, som Kong Brun-

steen eiede. Borgbeboerne bleve det ikke

vaer, for de allerede vare komne ind i Staden,

Da mærkede de, at det var Ridder Sam-

son, som var kommen der, han som

havde dræbt Rodgeir Jarl og Kong Brun-

steen og mange andre mægtige Hovdin-

gen De tænkte nu paa, hvilke Storvær-

ker han havde udfort, og hvor drabelig en

Mand han i alle Henseender var, samt at de

selv nu vare uden Hovding. De viseste

Mænd traadte derpaa sammen, og saa faldt

deres Beslutning ud, at de vilde indgaae For-

lig med Ridder Samson. Ifolge denne

Beslutning gik de til ham med megen Ærbo^
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dighed under talrigt Optog, og traf ham og
hans Mænd i en Hal, 'hvor han var tagen
ind. Ridderne ginge nu for Samson, faldt

paaKnæ for ham, og tilbode, at give sig

i hans Vold, og bhve hans Undergivne:
„Borgen vilde de overgive ham; han skulde
være deres Hovding/' Dette Tilbud modtog •

Samson
,
og bod dem staae op. Der blev nu

Btevnet til Thinge
,
og paa dette Thing toge

Borgens Beboere ham til deres Hcrlug.

7. Kort efter 'red Hertug Samson ud'

af Borgen og med ham fem hundrede *) Rid-
dere. Han red nu hen til, en anden Borg,
som baade i Rigdom og Folkemængde over-
gik de fleste andre. Han afsendte Mænd til

iPorgen med det Forlangende, at Indbyg-
gerne enten maatte overgive Borgen, el-
ler i andet Fald værge deres Gods og Liv.
Men da de horte delte, holdt forst Hoveds-
Jnændene Stevne, og Sagen blev dernæstfo-
redraget i et almindeligt Mode; men for man
duttede dette Mode, talte en Hovding længe
og snildelig. Han begyndte Talen om Riddtr
Samson fra hans Barndom, dernæst talle lian
om, hvormange store Gjerninger han udforte i

fem. B. P. Oidet Ridder brugtes i det gamle Sprog
.

ogsaa til ae betegne Rytter i Almindelighed.



sme unge Aar og siden da han blev Ridder,

åt han vandt Borg og Rige, holdt Ene-
kampe og Slag, samt hvorlunde han varmild
og rask, kjærlig mod sine Venner men grum
mod sine Uvenner, hvor slaudhaftig han var
i sine Beslutninger og hvor ilde han havde
gjengjældet Rodgeir Jarl og Kong Brunsteen
deres Ufred. Ja dét kunde de vente, at de
ei vilde kunne holde deres Borg for lians

^

Hær, da saa store Hovdinger ikke kunde
holde deres Liv for ham aleiTe. ^^Og er det

3iumitRaad/' saa sluttede han, ^.at vi modta-
ge ham paa det bedste.'^ Da nu Herlug Sam-
son kom til Borgen, vare alie Borgportene
oplukkede for ham, og han red ind i Staden
med hele sin Hær, Dernæst blev der stev-

net.til et almindeligt Thing, paa hvilket Fol-
ket overgav ham Staden og alle Herreder o<r

Kasteller^ som horte til den, ja de tilbode

endog at give ham Kongenavn. Herpaa sva-
rede han dog saalunde, at han ikke vilde

hedde Konge, heller ei bære hoiere Navn,
end det han forud havde, forend han reiste

sin Bannerstang midt i Sålerne. I denne
Borg dvælede han nu fem Dage.

8., Da nu Hertug Samson red ud af

denne Borg, havde han to tusinde Riddere
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' og desuden en stor Mængde andre Folk. Den-

ne Hær satte han i Bevægelse ad den Yei^

som gik til Sålerne, og der var nu ingen

Borg paa hans Vel, som jo overgav sig til

ham. Da sendte han Bud til Sålerne, og lod

sige sin Beslutning, at han vilde bemægtige

sig Borgen, hvad enten det vilde blive ham
let eller vanskeligt, saa at han heller vildø doe

med hele sin Hær end ikke blive Borgens

Eier. Ved denne Tidende bleve alle Ind-

byggerne bedrøvede, og holdt indbyrdes

Moder med vise Mænd og Hovdinger; og

der raadsloges mange Dage om denne Sag,

for der blev taget fast Beslutning i den. Man
spurgte imidlertid, at Hertugen var nær, hvor-

paa hele Folket red ud af Borgen med Vaa--

ben og vaiende Bannere i pragtfuldt Optog

med alle Slags Spil, baade Harper og Fei-

ler, Giger og Trommer og idskens Lystighed,

som man kunde finde paa. Da Borgmændene

nu trafHertugen og hans Hær, stege de afHe-
stene, iorst de Fornemste, siden alle Ridderne,

hvorpaa de afgave den Erklæring: at de vilde

overgive Staden og sig selv i hans Vold. Her-

tugen takkede dem for deres Velvillighed,

hvorpaa de fulgte ham ind i Borgen, og ga-

ve ham samme Dag Kongenavn
^
og overdro-
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ge ham baade hele Kastellet og Skatkarnme-

ret, som Kong Brunsteen havde eiet. Han
sendte nu Bud over hele det Rige, som for-

hen havde staaet under Kong Brunsteen, at

alt Folket skulde tjene ham og vise ham Ly-
dighed, Derefter styi'ede Kong Samson sit

Rige en Slund,

9. Kongen havde, fortælles der, ved

sin Kone Hildesvid en Son, der hed Ermen-^

rik. Han blev ved sin Opvæxt baade skjon

cg stærk, og havde sin Faders fulde Kjær-

lighed. Kong SamsQn udvidede nu sit Rige

paa mange Maader, foer vidt og bredt om-
kring, og underlagde sig mange Lande vester

ud og flere Steder. Han fik dernæst*) en anden

Son, som efter Farbroderen blev kaldt Dit-

mar. Denne Son blev, da han voxtetil, stor
F

Og stærk og mandhaftig som sin Fader,

haardfor, forstandig og en djærv Mand, der

slægtede sin Fader paa i Sindelag. Som nu

Kong Samson var temmelig til Aarene, men
hans Son Ermenrik allerede var voxen,

Ditmar derimod tolv **), Vintre gammel,

hændte det sig en Dag^ at Kongen sad i sit

*) med sin Frille, B, P»

**3 femten B, P.



Hoisæde og Ermenrik traadte frem for ham.

Da talte Kongen saalunde til ham: ^^Ei ril

jeg, at du tjener mig eller anden Mand læn-

ger; jeg Yil nu give dig Kongevælde over de

tolv storste Borge i Spanien ^ som jeg har

tilvundet mig med mit eget Sværd; og da

kan du selv foroge dit Rige, thi, skjondt jeg

hverken fik Rige til Gave eller Arv, har jeg nu

ikke Mangel derpaa/' Men da hans yngste

Sou Ditniar horle dette, gik han for Fade-

ren og talte: ^^Nu har du givet din Son Er-

menrik Kongevælde og et stort Rige, men
Jige til i Dag har jeg faret med dine Ridder-

svende
,
og havt samme Anseelse som han.

Men nu har du ikke gjort et ligeligt Skifte

imellem os, og det kan du alene gjore godt

jgjen, om du vil give mig nogen Vælde eller

Navnbod*), efterdi du har gjort ham til saa^

stor en Mand." Kongen horle paa denne

Tale, svarede* Intét, men kastede et vredt

Oiepåaham, Da han altsaa intet Svar fik?

gik han igjen tilt)*age.

lo. Kong Samson sad nu i Hoisædet

i sin fornemste Hal. En Kreds af anse-

lige Hovdinger omringede ham. Salen var

) Titel,
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betrukken med, kostelige Tæpper, og alle

Borde vare besalte med præglige Fade ; Bord-

toiet var af purt Guld, og frisk Viin perlede

baade rod og hvid i store Pokaler af rodt

Guld, heeltbesatte med funklende Ædelslene

5

trende Mundskjænke bare Vinen frem for

Kongen. Det var nu Middag; Solen skin-

nede gjennem alle Hallens Vinduer og ud-

bredte en klar Glands over hele Salen, og

man morede sig med alskens Lege; da rakte

Kong SamsonsinHaand frem over Bordet, og

talte saalunde: ^cNuhar jegsiddeti dette Hoi-

sæde i samfulde tyve Vintre, og alle mineMænd
have havt Fred, og vel har jeg i den Tid

ikke foroget mit Rige, [men dog seer her nu

heelt andei^ledes ud end den Gang] ; thi nu

er her i denne Hal megen Glånds og Pryd

af anselige Hovdinger og raske Kæmper;
ogsaa er hele Hallens Indretning derefter

pragtfuld og alskens Lege anstilles; og me-
get er forandret siden den Tid, damitHaar

og Skjæg, der nu er hvidt som en Due,_ bar

Ravnens sorte Farve, og da min Arm, der nu

er hvid, var rod ogblaa; dog hvad yoldte

det, uden min Brynje, da den i fulde tre

Maanederikke kom af minAr^Ti' Mine Rid-

•dere vare i samme Kaar; da vare vore Sværde
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rodfarvede af Blod og skaarede af Vaaben;

nu derimod ere de rode af Rust
,

ogsaa vore

Brynjer ere rustne og Skjoldene sonderspruk-*

ne. Hvor ere nu vore Heste, derbaade va-

re stærke og stoi'fodede, og kunde lobe i

brændende Ild , om man der lyslede at ride ?

nu derimod vil enhver Ridder ride en

Ganger, og han holder for, at den ikke er

blod nok 5 saafremt mindste Fjeder skakkes

paa hansHjelm^ naarden render i fuldt Fiir-

spring. Men paa hvad andet tyder vel dette

hvide og skinnende Haar, endatjeg, skjondt

jeg sidder her i mit Hoisæde, og kommer

ikke ud af Sålerne, dog omsider maa fare

den samme Vei, som alle andre Jarler: og

naarjegsaaer dod, da er ogsaa al den Hæ-*-

der, som er bleven mig tildeelt her i Livet,

gaaettil Grunde 5 men eftersom Storværker og

Kampe ere stedse i friskt Minde j *) vil jeg

nu ikke oppebie denne Dag her i Sålerne;

thi skulle mine Mænd nu udfore det Budskab

over hele mit Rfge til Konger og Hertuger

og alle Landets Beboere, at der i hver Stad

ikke skal gjores andet i de næste tre Maane-

der end atride Heste, tilberede Sadler, gjore

ertdog efter tusinde Vintres' Forlob, B, P.

I
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Skjolde, Brynjer og Spyd og polere Sværde;

men naar denne Tid er forloben, da skulle

alle Hovdinger komme til mig med deres

Mænd.

ai. Kong Samson lod nu udfærdige et

BreVj og sendte det boi^t med sex vel udrus-

tede Riddere. Men i dette Brev stod, at

Kong Scimson sendte Bud til Eisung Jarl hin

rige og stormodige [og skjægside] saalunde:

.^J have længe undslaaet eder for at vise os

Hæder ved Skattegaver og venskabelige Sen-

defærd; thi skulle I nu sende os i Skat eders

Dotter, som min yngste Son skal have til

Frille, og hende skal folge tredsinstyve hæ-

derlige og vel udstyrede Moer, derhos tred-

sinstyve Riddere, fuldt udrustede; hver

Ridder skal have to Heste og een Svend; og

endnu skal du sende mig tredsinstyve gode

og vel afrettede Hoge og tredsindstyve Jagt-

hunde; og paa den bedste Hund skal Hals-

bindet være af Guld og Baandet flettet af dit

eget Skjæg; og da veed du^ om nogen Mand
i Verden er mægtigere end du. Vil du ei

saa gjore, da bered dig vel i tre Maaneder,

Og udrust alle dine Borge og dine Mænd, at

de paa det bedste kunne værne dig og dit

Hige." Ridderne droge nu af^ted, og fort-
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satte Reisen uafbrudt til de kom til den Borg

som hed Bern*) til Eisung Jarl Lin Gamle-

Ved deres Ankomst sad Jarlen ved Spise-

bordet. De fremkom med Kong Samsons

Brev og lnJsegl, og lagde det paa Bordet for

Jarlen. Han tog Brevet, og læste del selv,

men da han havde læst det til Ende, farve-

des hans Ansigt rodt som Blod, og med me-

gen Vrede talte han saalunde lil sine Mænd:
jjOs har hin store Konning Samson skikket

sit Budskab, at jeg skal senxle ham Skat.

Han gjor mig nu, da jeg er stædt i den kraf-

teslose Alderdom, saadanneFordringer, som

han ingenlunde skulde have fremkommet med
i mine yngre Aar, nemlig: at jeg skal tjene

ham med Skam og desuden have hans Uven-

skab. Men for dette skal skee, som han her

, fordrer, skal hver Borg i mit Rige vorde

jævnet med Jorden, og mangen Ridder gjort

hovedlos; og langt heller skal jeg doe, end

taale en saadan Vanære.*'' Han bodnu atsætte

Ridderne fast, og den som frembar Æren-
det, lod han hænge hoit foran Borgen, de

: fire lod han halshugge og af den sjette lod

Jian hugge den hoire Haand, og sendte ham i

*J d. e* Verona.
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caadan Forfatning hjem. Siden lod han

alle sine Borge og Kasteller omgive med
Steenniure og grave Diger om dem og sæt-

te Valslynger ved hver Borgport
;
ogsaaRid-^

derne bleve paa det bedste udrustede, og

der var nu stor Raadslagning i Riget, hvor-

lunde man skulde værne Landet mod Kong
Samson. Ridderen kom imidlertid tilbage til

Sålerne, og fortalte Kong Samson Udfaldet

af Reisen, og hvor haardt de bleve modtagne

af Eisung Jarl. Da Kongen horte delte, lod
,

han, som Intet varj han gav ikke Svar

og lod sig ikke forlyde med, enten han tyktes

vel eller ilde herom.

12. Da nu tre Maanedervareforlobne,

drogesen uovervindelig Hær sammen, hvor-

efter Kong Samson red ud af Borgen og med
ham tre Konger og mange Hertuger, og i alt

havde han femten tusinde Riddere og utal-

hge andre Mænd. Med denne Hær rykkede

han ind i Eisung Jarls Land. Da han hav-

de redetito Dage om i Landet, kom Eisung /

Jarl med ti tusinde Riddere imod ham, og

havde Jarlen desuden en stor Hær af andet

Mandskab j thi vide fra Land var ham sendt

Hjælpetropper, baade fråde Folk, som boe-

c
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de norrl for Fjeldet *) og fra Svaben og Un-

garn. Da de nu modtes, kom det til

et haardt Slag, og paa begge Sider blev der

et stort Mandefald. Nu red Kong Sam-

son og med ham hans Sonner Ermenrik og

den unge Ditmar frem. Kong Samson ned-

img baade Mænd og Heste ^ og fældte for

Fode til begge Sider. Frem red han midt

i sine Fjenders Hær, og blodig var hele hans

Brynje og Hest, og nu tog han til sit Sværd,

og' Hjaltet gjaldede saa hoit, at det hortes

over hele Hæren. Da sagde Kong Samson:

iiOm jeg end havde eensom redet til denne

Kamjo, da havde jeg, om det behovedfes,

kunnet dræbe med min ene Haand hver

Mands Barn i Elsungs Hær," og hans Stem-

rxie var saa skrækkelig, at den bragte Alle til

at skjælve. Men da Eisung Jarl saae, hvor-

xnegen Skade Kong Samson gjorde hans

Mænd, og at Intet vilde hjælpe, raabte han

hoit: ^^Gjorer et haardt Anfald, mine

Mænd! Seiren skaf blive vor, men Banen

deres, thi vore Fylkinger gaae endnu bedre

end deres
, og denne tykhalsede Orm , som

*) Alperne.

sonden fra Ungarn, B, P,

I
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længe har trængt sJg frem i vor Hær^ slcal

snart slodes dod til Jorden, ellers skal jeg

selv doe, og da vil Kampen være endt.*' Og
med det saunnegav han sin Hest af Sporerne,

redene djærveligen JVK»-i Kong Samson, og

hug til oversti Kanten paa lians Skjold, og

klovede det ned til Haandfanget; det andet

Slag trafpaa hans Axél, saa at det tog Brynjen

sonder, og tilloiede ham et stort Saar. Men
i det samme hug Kong Samson til Jarlen paa

hans Hals, saa at Hugget tog Hovedet bort.

Og nu tog Kong Samson Jarlens Hovedø og

^

holdt det iVeiret, og spurgte , om Elsungs

Mænd kjendte Hovedet. Og nu^ da Jarlen

var falden, standsedes Kampen, og alle El-

sungs Mænd overgave sig i Kong Samsons og

lians Sonners Vold. Derpaa redKong Samson

med hele sin Hær til Bern, og Ingen var i hele

Elsungs Land, dristig nok til at værne Borg
T

eller Kasteller imod ham. Dajian altsaakom

til Bern, bleve alle Borgportene oplukkede

for ham, og Borgbeboerne ginge imod ham
med alskens Lege, viste ham alle deres Skat-

kammere, som Eisung Jarl havde eiet, og

overgave det Alt i hans Vold.

i3. Kong Samson lod nu gjore et kos-

teligt Gilde, og i dette giftede han Eisung

C 2

I
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Jarls Datfer Odilia med sin Son Ditmar, og

gav ham Kongenavn og derhos Bern og hele

det Rige, Eisung Jarl havde eieL Og den

Borg, som hedder Fritile, og Vøeringerne kal-

de Fridsæle gav han sin Son Ake med Til-

navn Orlungetroste. Ogsaa gav han ham
Hertugnavn, Akes Moder var ikke af hoi

Byrd, men han blev dog en stor og mægtig

Hdvding. Derefter drog Ermenrik med sin

Fader syd paa til Romaborg; og paa denne

Færd dode Samson hin Mægtige. Da tog

hans Son Ermenrik Kongedom over alle de

Riger, som hans Fader havde eiet, og foer

dernæst til Romaborg, holdt mange Træf-

ninger
,
og blev Herre over den bedste Deel

af Romaborg og underlagde sig desuden

ma^ge andre store Borgende i Apulien. Han
tilegnede sig den storste Deel af Rigel ude fra

Grrekelands Hav og nord til Fjeldet og en

stor Deel af Grækelands Oer^ og han blev

en stor og vældig Konge. Han var vennesæl

og fredsæl sin ovrige Levetid.

Formodentlig Breisach, ligesom i Hddenbuchj fil-

lers er F rid I te la Vercelli*
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Anden Fortælling.

Didriks Ungdom.

i4. Kong Ditmar bestyrede nu Riget iBern;

han var en drabelig Mand, forstandige rig i

beronimelig Daad og en stor Krigerj mun-
ter ognedladende, mild, hoimodJg og venne-

sæl afsineMænd. Hans Kone Odilia var viis

og vennesæl og den færdigste Kvinde i alle

Dele. De.havde en Son, som hed Didrik

Han voxte op, og blev saastor en Mand, at

der neppe fandtes hans Lige, var det ei en

Rise. Han havde et langt og bredt Ansigt,

var lysladen og havde deilige Oine ogmorke

sammenhængende Oienbryn. Hans Haar

var kort og favert og skilte sig i yndige Lok-

ker. Han fik intet Skjæg , i hvor gammel

han end blev. Hans Skuldre vare saa store?

at der var to Alen at maale over. Hans

Arme vare saa fykke som Træers Stammer

og saa haax'de som Steen; deilige Hænder

havde han
,
og om Midie var haxi smækker

og vel voxen, men hans Hofter og Laar vare

saa tykke j at Enhver forundrede sig over,

hvordan en Mand kunde være saaledes dan-
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net. Hans Fodder vare favre og vel voxne,

men Læggene og Benene vare saa lykke, at

en Rise turde ikke at slcamnje sig ved dem.

Hans Slyrke var saa stor, at intet Menneske

vilde troe det, og at han neppe kunde faaé

den provet; han var munter og nedladende,

mild og meget gavmild, saa at han hverken

sparede Guld eller Solv eller Klenodier til

sine Venner, janæsten til Enhver, somvilde

tage derimod. Alle de, der havde seet Sam-

son, vare enige i, atDidrik i Sind og Færdig-

heder yar hans Lige. Men de, som ikke

havde kjendt Samson, holdt for, at der ei

har væi^et fodt en i alle Hf^nseender saa for-

trinlig Mand som Didrik. Kong Ditmar

slog Didrik til Ridder, da han var tolv Vin-

tre gammel, og satte ham til Hovding ved

sit Hof over alle Hirdmænd og Riddere; og

som han blev mægtigere, desmere tiltog

hans Anseelse.

i5. OverdenBorg, som hedder Vene-
H

dig raadede Hertug Erik, en stor Hovding og

lidmærket i Færdigheder. Hans Sonner vare

disse: Boltram*) og Reiginbald som

*)%Harti*am, B] Bertram, P» Einginbfild . A»
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Siden bleve Hertuger i Venedig og Svaben.

Kcrtug Reiginbald havde en Son,* som hed

Hildebrand. Da denne var tolv Vintre^ tog

han sine Vaaben, og gik for sin Faders Hoi-

sæde. Da slog Hertugen ham til Ridder, og

gjorde ham til Hovding over ma:nge Riddere.

Hertug Bohram havde en Son, somhedtlei-

ginbald; hans Son varSiutram, som siden

skal nævnes. Hildebrand var en smuk Mand

. med et lyst og bredt Ansigt, forunderlig

skjonne Oine og Næsej hans Haar ogSkjæg

var som Silke og krusede sig i favre Lokker,

og han var den. anseligste Mand, man kunde

see for sig; stor var han af Væxt, forstan-

dig og raadsnild, og i al Manddoms Prove

stedse i Spidsen ; i Venskab var lian trofast y

saa at han aldrig svigtede sia.^Ven ; han var

nedladende og gavmild; saa at der ei fand-

tes hans Lige i alle hine Lande i Mod og Tap-

perhed og alle Færdigheder, som hore til

Ridderskab. Da han nu var tretten Vintre

gammel, sagde han til sin Fader , at han vilde

lære at kjende flere fornemme Mænds Sæder;

^^og ei vil jeg blive navnkundig,'^ tilloiedehan,

ciOni jeg skal ikke Andet gjore, end være her

hjemme i Venedig eller ride omkring i Sva-

ben/^ Hertugen spurgte, livorhen han vil-
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de drage. «Jeg har hort tale", svarede Hil-

debrand, c(Om en mægtig Konning, mendid-

hen er lang Vei, det er nemligKonningDit-

mar af Bern; til liam onsker jeg at drage".

Derpaa beredte han sig^ og med ham femten

Riddere, alle raske Mænd og vel udrustede-

Han begav sig nu paa Reisen, og kom om-
sider til Bern til Kong Ditmar, som tog

vel imod ham og bod ham at forblive hos sig

i den hoieste Anseelse. Det tog Hildebrand

aned Glæde imod, Kongen gav ham Plads

nærmest ved Siden af sig, og han var længe

hos Kong Didrik, som siden skal omtales i

denne Saga. Didrik, Ditmars Son, vardafem

Vintre gammel. Hildebrand satte Didrik ved

Siden afsig, og fostrede ham, indtil han var

tolv Vintre gammel og blev gjort til Hov-
ding over Hirdmændene. Men saa hoit el--

fikede Hildebrand Didrik, og denne igjen

hin, atlngen, siden David og Jonathan, have

elsket hinanden jned inderligere Kjærlighed.

16. Det fortælles nu , at Didrik og Hil-

debrand engang rede begge tilsammen i fuld

Rustning fra Bern, med der^;s' Hoge og

Hunde, ud i Skoven for at nrorø.//&7\ Nu
lode de Hogene flyve og sloge IJundenef^os.

Men i det Didrik forfulgte eii Hjort, saao
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han, hvor der lob en Dverg. Han ilte strax

efter ham^ og I6r han kom i sin Gamme, lik

han fat med Haanden over Dvergens Hals,

og rykkede ham til sig i Sadlen, Delte var

Alfrig*), den berygtede Tyv, men som for

Resten var den' konstigsle af alle Dverge,

saavidt Oldtidens Sagaer vide, ^J-Ierre !" be-

gyndleDvergen, ^^om jeg derved kan lose mig

og mitLivfra Eder, da skal jeg vise dig der-

hen, hvor der skal være saa meget Guld og

Solv og alskens Kostbarheder, at din Fader

ikke engang eierHælften af rorlige Eiendom-

ane. Det er to Mennesker, der eie dette

Gods, nemlig en Kone, som hedder Hilde

og hendes Mand Grim. Grim er en

overmaade lapper Mand
,

og holder sig

lig med tolv Mænd i Styrke j hans Kone

er dog stærkere, og begge ere de grum-

me og onde. Han eier et Sværd, som

hedder Nagelring, og ikke har sin Lige , thi

delte samme Sværd slog jeg med n^in egen

Haand. Men Seier faaer duikke, undtagen

du iorstvorder Sværdets Eier, og er delsLoi rø

Navnkundigheds Daad for dig og din Stal-

broder, at sogc disse store Eiendomme med

Alpvis, B, P.

1
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Mandighed end at kramme min korte Bug

ogmine lave Lægge". .^Aldrig," svarede Did-

xik", slipper du med Livet af min Haand,

forend du sværger, at du i denne Dag brin-

ger mig Nagelring, og siden skal du vise mig

til det Herberge, hvorom du fortalte." Da

svorDvergen, ogDidrik lod ham los. Denne
' jagede dernæst Fugle og Dyr hele Dagen lige

til Klokken tre om Eftermiddagen. Efter

den Tid holdt Didrik og Hildebrand stille

ved en Fjeldside; da kom Ajfrig did med

Nagelring og overgav det til Didrik nied de

Ord: c(See her i denne Fjeldside under en

steil Kh'ppe er den Jordhule, hvorom jeghar

fortalt dig. Tagnu der Kostbarheder, hvor-

paa der er stort Forraad. Dog! tænke I at

naaedem, maaelvise edersomMænd; men

mig skulle I aldrig siden faae i eders Vold,

saalænge jeg lever^ om I erid oplevede to

Mænds Alder og dermed var Dvergenheelt

forsvunden. Nu stege Didi^ik ogHildebrand af

Hestene og bandt dem. Derpaa drog Didrik

Sværdet, Dvergen havde bragt ham, og det

sagde de baade, at aldrig saae de skjonnere

og skarpere Sværd. De gik da ind i Fjeld-

kloiien og traf omsider Jordhulen ; da bandt
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.de deres Heste, toge Hjelmene op, spændte

Brynjerne og Brynhoserne paa, og skjode

Skjoldene for sig. Dernæst gik Didrik paa

det djærveste ind i Hulen og Hildebrand

strax etter ham. Men da den sLærke Bær-

serk Grim blev vaer, at der vare komne-

Krigsmænd i hans Huus, greb han strax i

sin Vaabenkiste, men savnede sit^^værd, og

kunde da vel forstaae, at Dvc;rg^^n .''Alfrig,

]iin bexygtede Tyv, maatte have sljaulet^^et.

Midlertid blev han ikke raadvild, men- greb

af Ilden en brændende Træstump og gik

imod dem; og de kæmpede paa det drabelig-

ste.. Men Hildebrand, som havde faaetHilde

imod sig, tog sig ikke i Agt, lor hun havde

spændt saa fast om hans Hals, at han ikke

kunderore sig, og nu rykkedes de paa det.

drabeligste en lang Tid, iudlil han faldt og

Hilde ovenpaa ham, og vilde binde ham,

Saa fast spamdte hun nu om hans Anne, at

Blodet sprang ud af hverNægl, og saa haardt

satte Jiuii bfgge sine Næver for hans Bryst,

at han næsten faldt i Besvimelse. I denne

Nod raabte han til gin Fostcrson: (^Herr Did-

rik!'^ sagde han, c^l^^lp ^idg nu; thi aldrig

har jeg været i saadanLivsfare.'^ t/rilvisse,"

Svarede Didrik, <^skal jeg hjælpe dig, oin
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det ellers staaer i miu Magt
,
og ei skal jeg

taale^ at min Fosterfader og bedste Ven skal

for et Kvindfolk længer svæve i Fai-e nær

Doden," og i samme Oieblik hug DidrikHo-

vedet af Grim. Derpaa lob han did, hvor

hans Fosterfader laae, oghugHilde i to Styk-

ker, men saadan en Djævelskab og Trold-

dom fulgte hende, at Slykkerne loiede sig

sammen, og hun var heel, som tilforn.

Delte lioldt Didrik for et stort Vidunder, og

han hug nu anden Gang tvært over hendes

Bug, men det gik aldeles ligesom lor. Da
sagde Hildebrand: ^^Sæt din Fod mellem

begge Stykkerne ! og vil du saalunde kunne

faae Bugt med dette Troldvæsen/' Og nu

hug Didrik hende tredie Gang i to Stykker^ og

satte sin Fod imellem Slykkerne; da var det

nederste Stykke dodt, men Hovedstykket

talte : ^^Gid Grim saaledes havde overvundet

Didrik, som jeg Hildebrand, da var Seiren

bleven vor;" og dernæst dode ogsaa dette Styk-

ke. Derpaa sprang Hildebrand op; ^^Vistyder

du Jnig nu," sagde han, ^cSom ofte ellers, me--

gen Bistand, hvorfor Gud lonne dig!'^ Nu
faudt de Guld og Solv og alskens Kostbarhe-

der, saa at de maatte sande, af Dvergen

heri ikke havde loiet for deni. De fandt
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havde seet dens Mage, om hvilken Dvergen

Alfrig havde fortalt Didrik, at baade Hilde

og Griin holdt deri for et saa stort Klenodie,

at de begge vilde have den opkaldt efter de-

res Navn, og derfor kaldte de denHildegrim.

Samme Hjelm bar Didrik siden i lang Tid og

i mange Kampe. Didrik og Hildebrand toge

nu saa meget Gods, soin deres Heste kunde

btere, og gjemte vel det, som blev tilbage.

Derefter droge de hjem. Af saadanne og

mange andre Storværker blev Didrik navn-

kundig over alle Lande.

17. Norden for Fjeldet ligger i Svaben

en Borg, som hedder Sogaard. Der herske-

de den mægtige, favreogdjærvmodige Bryn-

hild, den deiligste af Kvinder i alle Sydlan-

de, og over al Norden navnkundig ved sin

Viisdom og ved de Storværker, som skete

for hendes Skyld, hvis Minde vil forplantes

til den sildigste Efterslægt. I en Skov ei

langt derfra ligger en stor Gaar<5, som Br3^n-

hild eiede. Nu raadede for samme en Mand,

Som hed Studas, der var viis og vel oveti

alskens Færdigheder. I denne Skov vare

j lom Dvergen Malpriint havde gjorc» F» B.
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Stod*) i den Grad Fortrinet^ at man ei vilde fin-

de dets Mage, om man end ledte i alle Lande.

Disse Hesle vare enten graae eller gmilblakke-

de eller sorte, men ganske af een Farve. I

dette Stod vare der baade store og skjonne

Heste, hurtige som Fugle i Flugten, og dog

let tæmmelige og tillige meget modige. Slu-

das havde megen Færdighed i at ride Heste

til og lære dem baade Turnering og Pasgang.

Sludas var nu gammel, men han havde en

Son, der ogsaa hed Studas ligesom Faderen,

og var tolv Vintre gammel. Hans Skab-

ning A'^ar saaledes: hans Ansigt var bredt og

ikke 'langt, Næsen kort og ei tyk, Panden

bred, Oinene store ogsorfej han havde et

meget tykt Skjæg, et stort Hoved og en lor

og kort Hals j stor Brede var mellem hans

Skuldre', og saa tyk var han under Axlerne,

at man næsten kunde maaleen AJenj hans

Arme vare kovle^. men stærke ogforej tykke

Hæad;^r Jiavde lupi, og han var kort afVæxt

og smækker ovei- Pvlidie, Vecl Skuldrene var

lian firkantet; Fodderne vare tykke og Læg-

—

1

) Stiitteru *0 sexten* P, sytten, B,
"
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gene korte, og derhos overgik han de Fleste

i Styrke. Det var hans Tidsfordriv at ride

. Hest, komme i Turnering, ove sig i Fægt-

ning, og skyde Pile og Spyd af Laasbuer.

Han havde et grumt og haardt Sind, var alt-

for begjerlig baade eller Penge og Ære, saa

at Ingen vilde tjene ham ; de Fleste derimod

"hadede ham. I dette Land fandtes ikke' hans

Jævnh'ge, enten i Styrke og ridderlige Fær-
digheder, eller i Sindelag. Mange Venner

» kjendte han ikke, men mod dem, han havde,

sparede han hverken Penge eller Bistand.

Isteden for hans rette Navn kaldte man
ham Heimér for hans Sindelags Skyld j thi

der var en Orm aned dette Navn . som var

grummere end andre Orme, og alle Mennesker

ræddedes for at komme densLeie nær; i den

Henseende lignede Studas Ormen og fik derfor

dens Navn, saa at Væringerne'^) kaldte ham
Heimer. Han fik er Kest af detfoi-'træflTolige

Stod; densNavn var Rispa, den var gnia af Far-

ve^ og overgik alle andre Heste i Storrelse og

Stj'-rke. Den gamle Studas havde selv tilredet

3: skandinaver, der udgjorde et eget Korps i den

constantinopolitanske Keisers- Tjeneste; her Nordr

boer i Almindelighed.
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den. Det hændtes nu engang, at Heimer

tog sin Hest og sit Sværd Blodgang, et for-

trinligt Vaaben, gik til sin Fader og sagde,

at han vilde ride bort, og ikke henleve sin

Tid i denne Skov. tcOgkiendevil jeg", sag-

de han, cjfornemme Mænds Sæder og soge

mig Hæder og Anseelse/' <iHvis du ikke

yil være her hos rnig," svarede den gamle

Sludas, uOg passe denne Gaard, hvorhen

vil du da fcire"? ^^Ride vil jeg", svarede

Heimer, ^cSonder over Fjeldet (il den Borg,

som hedder Bern. Derfra har jeg hort Me-
get om en Kongeson, somhedderDidrik, og

prove vil jeg, hvo af os to der vil gaae af med

Seieri Vaabenskilte. Dasagde Studas : <^Saa-

lunde have vise Mænd fortalt mig om Didrik,

at du vil bilde dig meget ind, om du i nogen

Henseende vil sætte dig i Ligning med ham-

Drag heller andensteds hen, om du vil for-

soge dig; thi det er ilde, at overskride Mid-

delveien i sine Foretagender, og af Slridslyst-

og Indbildsklied haveMange faaet Vanære.''

jcNei P' svarede Heimer
,

^jCnten skal jeg være

Dodeu vis eller vorde Didriks Overmand. Nu
er jeg sytten *) Vintre gammel, men han har

*) sexten t P, atten, B.
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endnu ikke fyldt sme tolv, oghvormonDen
lindes, med hvem jeg vilde tage i Betænk-

ning at prove Styrke," Vred, som han A''ar,

sprang han da paa sin Hest Rispa og red

bort lange og ukjendte Veie, og lod ei af,

lor han kom til Bern. Han red lige til Bor-

gen og Kongsgaarden, og da han kom der,

steg han af Hesten, og baden Mand holde

den, og passe hans Spyd, medens han ud-

forte sit Ærende. Tjenstvillig gjorde man
hvad han forlangte

,
og han gik ind i Hallen

forgongens Hoisæde, og hilsede paa ham*

Siden gik han til Didrik, og sagde: «Herr

Didx'ik! I rum Tid har jeg hort dit Navn og

Rygte, og langt har jeg redet fra mit Hjem,

for at faae dig at see ; saadant Ærende brin-

ger jeg dig, at om du har Mod til at forsoga

dig og din Styrke, da byder jeg dig ud til

en Enekamp uden for Bern; der ville vi mo-
des midt paa Sletten

,
og den bære saa Begges

Vaaben bort, som er den tappreste Mand og

Vorder dcnseirende i Proven." Herpaasva-

t'ede Didrik ham m,ed Vrede; thi denne

ftland forekom ham at besidde en hoi.Grad

^f Djærvhed, i det han vovede at tiltale ham
^saadanne Ord, som. Ingen for havde hort

^ Tale til ham, ligesaa lidt som Nogen forhen

r



so

havde Iiavt Mod til at udbyde liam til Ene-

kamp. Didrik dvælede ei med at mc5de i

Kampen, og havde godForhaabning om^ at

djenne Mand havde indladt sig i en fai^lig

Færd. Hurtig sprang han nu fra Sædet og

gik ud af Hallen. Hildebrand og en Mæng-
de Riddere fulgte ham. Han bod nu at

fremtage alle sine Vaaben, og fortælles der,

at een Ridder bragte ham Brynhoserne , en

anden Brynjen, en tredie Skjoldet, der baa-

de var stort og haardt og rodt som Blod, og

jnærket med en gylden Love; dén fjerde^

Ridder bragte ham hans Hjelm Hildegrim,

og ^jan omgjordede sig med sit Sværd Nagel-

ring; den femte Ridder tog hans Hest, og

den sjette sadlede den; den syvende gavham
lians Spyd, og den ottende holdt hans Stig-

boiler; denne var nemlig hans Fosterfader

Hildebrand. Derpaa red Didrik ud afBern,

og xned ham Hildebrand og mange andre

Riddere^ derhen, hvor Heimer holdt fær-

dig til Kamp. Nu gave Begge deres He-

ste af Sporerne og rede paa det drabeligste

ind paa hinanden, og Hver stak sit Spyd niod

den Andens Skjold, dog fæstede intet af Spy-

dene; Hestene lob hinanden forbi, saa at

de skiltes for den Gang, Atter dreiede
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Begge deres Heste og rede anden Gang mod
lunanden, men det gik endnu ligesom for. Da
rede de mod hinanden tredie Gang paa det

allerdi*abeligste, og den ene sogte at bringe

den anden Bane. Heimer stak nu sit Spyd

mod Didriks Skjold, saa at det gik igjen-

iiem Skjoldet under hans Arm og stodte mod
Brynjen, men bed dog ikke paa den; men
Didrik stak i det samme gjennem Heimers

Skjold og hans dobbelte Brj^nje og traf ham
i Siden j hvorved han blev noget saaret, Saa:

haardt rede de til, at Didriks HeSt næsten

styrtede paa Bagbenene, saa at hans Fodder

naaeda Jorden, ^ men saa stærk var han^ at

han ikke rokkedes det mindste i Sadlen, og

begge deres SpydskafLer brast midt over,

hvorpaa de hævede deres Turnering. Nu
stege de af Hestene, trak blank, og ginge

Sammen til en Kamp, baade langvarig og

drabelig, og Ingen veg en Fodbred for den

Anden. Nu hug Heimer til Didrik med sit

Sværd Blodgang i hans Hjelm Hildegrim >

^en ved dette svære Hug brast Sværdet i to

Stykker foran Hjaltet* Han var da vaaben-?

los og overgav sig i Didriks Vold. Denne

^^Idenuikke dræbe ham, men gjorde ham

% sin Mand. De bleve de bedste Venner,

Bu
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Og ved denne Seier blev Didrik endnu mere

navnkundig end tilforn.

Tredie Fortælling.

Velent.

18. Kong Vilkinus i Vilkhaeland var en

mægtig Konge og en stor Krigsmand. Han

var engang dragen med sin Hær ud i Oster-

veg, og som nu hans Krigsskibe laae ved

Land, hændtes det engang, at Kongen selv gik

op i Landet til en Skov, ganske ene, saa at ingen

af hans Mænd fulgte ham. Da traf han en

Kvinde, som var overordentlig deilig* thi fat-

tede Kongen Kjærlighed til hende og gik hen

og favnede hende. Mep denne Kvinde var ikke

andet, end hvad man kalder en Havfrue.

Disse have hjemme i Havet som Uhyrer, men

see ud som Kvinder, naar de ere komne i

Land. De Mænd, som skulde folge Kongen,

tabte ham af Sigte og ledte efter ham vidt

) Ostcrsocn og deus ostlige Kystlande.
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omkring i Skoven. Endelig kom han igjen

til sineMænd og Skibe, og, saasnart da Med-

bor fyldte Seilene, stak de i Soen. Men da

de kom langt ud fra Land, kom en Kvinde op

ved Loftningen paa Kongens Skib, tog fat i

Skibsstavnen, og holdt saa fast, at Skibet

stod stille. Da blev Kongen vaer , at det var

den samme Kvinde, som han havde truiTet

paa i Skoven ved Stranden. t^Lader os fare

vor Vei," sagde Kongen til hende, «og om
du har Noget med mig at tale , kom da til

mit Landy der vil jeg modtage dig vel, og

der skal du nyde gode Dage hos mig.'' Da
slap hun Skibet, men Kongen foer sin Vei

til sit Rige. Da han nu havde været et Halv-

aar hjemme, kom der en Kvinde og sagde,

at hun var frugtsommelig ved ham.
^
Kongen

kjendte hende, og lod hende fore til en

Gaard i Nærheden, Da hun havde været

der en kort Tid^ fodte hun et Drengebarn,

Denne Di^eng blev kaldet Vade. Da vildo

hun ikke blive der længer, men forsvandt, og

intet Menneske vidste , hvor hun siden blev

af. Men da Drengeli Vade voxte op, blev

han en Rise af Væxt, og slægtede i visse

Henseender sin Moder paa, og- var ikke som

hindre Menneskeiis Bom. Han var ond at

1

a
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komme til Rette med^ hvorfor Lan blev for-

hadt, og mislede endog sin Faders Kjærlig-

hed. Kong Vilkinus havde en anden Son^

som hed Nordian j han var skjon tif Udseende

og en rask Mand, og havde sin Faders ful-

de Kjærlighed. Til denne Son efterlod

Kongen Rige og Kongedom, men gav sin

anden Son Vade tolv *) Gaarde i Sjælland,**)

Kong Nordian var en mægtig Hovding, for

Kong Hernit af Rusland kom til ham, og

herjedei hans Rige, somsiden skal fortælles,

Hans Sonner vare de fire Riser, som ogsaa

skulle omtales længere heri; Vidolf med
Stangen;, Aspelian Rise, Aventrod og Ed-
geir; Disse vare alle Mænd af sjælden Styrke

og Tapperhed) og udmærkede sig ogsaa ved

deres Vaaben, der var© langt fortrinligere

end de fleste Andrea.

19. Vade Rise havde en haabefuld Son,

som hed Velent. Da denne var tolv Yintre

gammel^ vilde Faderen, at han skulde be-

stemme sig til en eller anden Idræt, og da

Vade havde spurgt om en Smed i Huneland,

som hed'Mimerj der i Konstarbeider langt

ni, B..

Saxland. A; Sverrig, V.
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overgik alle andre, drog han did med Son-

nen, og overgav ham i Mimers Hænder,

at denne skulde lære ham at smede Jern.

Siden drog Vade hjem til sine Gaarde. Paa

denne Tid var Sigurd Svend hos Mimer og

lilfoiede de andre Svende meget Ondt. Da
nu Vade Rise spurgte, hvorlunde hans Son

blev slaaet og ofte slet medhandlet af Sigurd

Svend, drog han anden Gang til Huneland

efter sin Son Velentog lorte ham tilbage med
sig til Sjælland, Da havde Velent været i

Huneland tre Vintre og var nu femten Vin-

tre gamnielj og dvælede nu hjemme hos sin

Fader tolv Maaueder og behagede hver

Mand vel. Han overgik nu alle sin Tids-

alders Mennesker i Konstfærdighed.

20. Vade Rise spurgte nu fra Huneland,

hvor der boede to Dverge i et Bjerg, som

hed Kallova Disse Dverge forsLode bed-

re at smede Jern end enhver Anden, han

være sig Dverg eller Menneske; af Jern.

smedede de baade Sværde og Hjehncj men

3 Man luinde tænke paa Kullen; men at det rettere

er ac soge mellem de nedersaxiske Bjcigc , seec

inan deraf, at Vescren kun ligger tre Dagreiser der-

fra
;

jfV. Heldcnbucfi, hvor det hedder Glocken-

sachsen, Ballovai A j B»
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vilde. Da tog Vade sin Son Velent og drog

bort med ham lige til Gronsund. *) Da
der intet Skib var for Haanden , biede han

en Tid, og da der imidlertid ikke kom nogetj

tog han Sonnen paa Skuldrene og vadede

med ham over Sundet, som var ni Alen dybt.

Derpaakom han til Kallovf^ ogtrafDvergene,

og sagde til dem, at han kom med sin Son

Velent, og onskede^ at de skulde tage imod

ham tolv Maaneder og lære ham alskens

Smedearbeide, og derfor vilde han give dem

saameget Guld, som de kunde komme over-

eens om. De forlangte een Mark Guld^ og

fastsatte nu en Dag efter tolv Maaneders For-

lob, da han skulde komme at afhente Sonnen.

lifterat have antaget disse Betingelser drog

Vade hjem til Sjælland j men Velent var saa

oplagt til Smedearbeide og tjente Dvergenø

saa vel, at, da Vade kom efter ham, vilde de

ikke lade ham drage bort, men bade, at
h

Svenden skulde blive der, og hellere vilde

de give Guldmarken tilbage, end give slip paa.

Veleni* Dclto modtog Vade paa det Vilkaar,

eller GronninjfcsUnd mclUm Sjslland, Mocn og
•Falscer.
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at han skulde være der endnu tolv Maaneder,

og de aftalte nu indbyrdes en anden Stevne-

dag. Midlerlid fortrod det Dvergene, atWle

skulde kjobe hans Tjeneste i saa dyre Dom-
me, og de lagde derfor den Betingelse til: ccOm

du ikke kommer efter din Son til den fast-

satte Dag 5 da skulle vi have Lov til at hug-

ge Hovedet af ham." Vade kaldte nu Velent

til en Eiletale, og de gik bort af Bjerget.

Nu tog Vade et Sværd
,

og stak det ned i

Jorden under en Busk, saa at det ikke kun-

de 5ees, og talte saalunc^e til Velent: uOnx

jeg ikke moder den aftalte Dag, og Dvergene

ville have Livet af dig, tag da dette Sværd

og vserg dig paa det mandigste!" Dermed

skilte.s de, og Vade drog hjem til sine Gaar-

de. Men Velent erhvervede sig nu Hælf-

ten mere Duelighed end han tilforn besad;

og det varede ei længe, forinden han besad

ligesaa megen Konstfærdiglied som selve

Dvergene. Dog tjente han dem vel, og de

tyktes godt om hans Tjeneste j men ikke de-

sto mindre vare de jncget misundelige paa

ham, at han var bleven saa stor enKonstner,'

men de trostede sig dog ved, at han ikke

skulde have. Nytte af .sin Konslfærd:g<'iod,

eftersom de havde hans Liv til Pant. Da



31U de tolv Maaneder vare ledne , vilde Vade
drage efter Sonnen, og han foer Veien fort

ligetil det Sted j hvor Modet var berammet

imellem dem, men fordi Veien var lang, og

han ikke vilde komme efter den fastsatte- Tid, ^

indfandt han sig saa betids, at han kom tre

Dage for den bestemte. Bjerget var da luk-

ket, og da han aldeles ingen MueJighed saae

til at komme derind, lagde han sig ned un-

der Fjeldsideii, og vilde der oppebie, til

Bjerget blev lukket op, Mei> efterdi han

havde gaaet en umaadelig lang Vei, var hau

modig, faldt i Sovn og sov haardt. Der blev

i det samme en stærk Regn og et Jordskjælv,

saa at der skete et Jordskred paa Bjerget, og

Vand og Jord væltede med megen Voldsom-

hed ned og styrtede over Vade Rise, Men
da Stevnedagen kom, lukkede Dvergene Bjer-

get op, ginge lid og saae,efter, om Vade

Rise skulde være kommen. Jsu gik ogsaa

Velent ud af Fjeldet, og saae, hvoretFjeld-

skred var gaaet;, og tænkte det, som skeet

var, at dette Skred havde dræbt hans Fader.

Derpaa sogte han efter Sværdet, men Skre-

det liavde oprykket og medtaget Budskadseu.

Han sogte da langs med Skredet, til han en-

dchg fandt, hvor Hjaltet stak frem. Derpaa
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.og oprykkede Sværdet, og gik hen, hvor

Dvergene stode. Disse loge sig ikke i Ågt^

for, hvad Velent havde s^^^slet, og han nedhug

nu forst den, som stod ham nærmest, siden

den anden* Efter delte gik han ind i Bjer-

get, tog alt. A^ærkloiet og alt det Guld og

Solv 5 som han kunde overkomme, ledte

derpaa en Hest frem, som Dvergene havde

eiet, og læssede disse Sager paa den. Des-

uden tog han ogsaa selv saa meget som han

kunde bære*) og drog med dette til en Aa,

som hed Viseraa**), hvor der var en stor

Skov, Der gjorde han sine Sager i Stand,

.Han gik til Aabakken, hvor der stod et me-
get stort Træj dette lældte hau> hug Gi^e-

Xieue bort, og udhulede det, I døn civerste

og snævreste JEude lagde han sit Værktoi og

Kostbarheder, men i den nederste rummeli-

gere Ende lagde han sin Mad og Drikke, og

deri foer han selv, og tillukkede saaledes

Bullen, at hverken So eller Veir kunde trænge

derind* For de GluggCj, som han havde

*} og vendte sig nu imod Nord til Danmarks P»

Etisaa, A, Etillaa, Bj u^fcer tie Dages Heise" til

fftier P.

V



60

skaaretpaa Træet, satte han Glar, saa kon- <

stigt gjort ^ at lian kunde tage det fra^ naar

lian vilde 5 men naar Glaret var for, kom
der ikke mere Vand ind, end bm Træet

havde været heeh. Han dreiede sig derpaa,

til Bullen faldt ud i Aaen, hvorfra den lob

til Soen og dernæst i Havet, og saaledes gik

det i atten Dage. Da kom Bullen omsider

i Land.

21. En' Konge hed Nidnng, og raa-*

dede over Thjode*) i lylland. Hans Mænd
roede en Dag ud paa Soen med et Vod, for

at skaffe friske Fiske til Kongens Bord; men
iiu blev Vodet saa tungt, at de med Nod og

neppe kunde trække det op. De saae da,

at der var kommen en forfærdelig stor Træ-

bul deri. Denne Bul slæbte de i Land, og

tænkte over, hvad det vel monne værej de

fandt, at Træet var underlig tilhugget, og

derfor troede de , at der maalte være Noget

inden i det, og sendte nu en Mand til Kon-
gen og bad ham undersoge , om det ikke

skulde være nogen Skat. Da nu Kongen

saae^Træel, bod Jian dem hugge det itu og

sce efter,/ hvad 'der var i del. Da Velent
A

nu Thy,
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mærkede, hvad de gjorde^ raabfe han og

sagde, at der var en Mand i Træet. Meu
da de Lorte hans Rost, bleve de forskrække-

de, lob bort, og fortalte Kongen, at Fan-

den selv var i Træet. Da lukkede Velent

Bullen op, gik for Kongen, og sagde, at han

var et Menneske men ingen Fanden. Han
hilsede paa/Kongen, bad ham om Fred, og

tilbod , at han vilde tjene ham. Da nu Kon-
gen saae, at det var en udenlandsk Mand,

saa vilde han, skjondt denne var kommen
paa en underlig Maade i hans Rige, ikke

bryde Fred og Lov mod ham^ men modtog

ham vel. Velent tog nu sit Værktoi og

skjulte det vel i Jorden, Men da han var i

Færd dermed, blev en af Kongens Mænd,
ved Navn Reigin , ham vaer. Velent op-

holdt sig nu hos Kong Nidung i gode Kaar

og blev hans Kammertjener*). Hans Tjene-

ste bestod i , at han skulde passe tre Knive,

som skuldeligge paaKongens Bord, og hvor-

med Kongen spiste. Da Velent nu havde

dvælet der tolv Maaneder, trafdet sig engang,

da han gik til Soen at tvætte og polere Kni-

vene, at den bedste Kniv faldt ham af Haan-

') Kertilsvend.
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clen ned i Soen^ der paa det Sted var saa

dyb, at man ikke kunde have nogen For-

liaabning om ^ at den vilde findes mere. Han
gik derpaa hjem > og tænkte over, at Kon-
gen vilde tykkes ilde om > at Kniven var borte,

saa meget mere som han ikkun havde denne

iibetydeligeTjeneste. Han gik derfor hen, hvor

der boede en Smed^som hed Amilias, Denne

var netop gaaet hen at spise tilligemed alle

Svendene. Da satte Veleut sig ned paa hans

Værksted og smedede en Kniv Saa lig mueh'gt

den^ han havde tabt. For han gik ud af

Smedien slog han tillige et Som med tre Ho-
veder og lod det ligge tilbage paa Ambol-

ten. Han var færdig med hele Smedningen,

for Kongen gik til Bords. Siden kom Ami-

lias tilbage til Smedien tilligemed sine Sven-

de, og fandt dettrehovedeSomj og spurgte,

livo af dem der havde slaaet/det, meningen

af dem kunde Yedgaae ddt, og de havde fiel-

ler aldrig seetetSom smedet paa den Maade,

hverken for eller siden* Da nu Kongen sad

over Bordet, bragte Velent ham Knivene^

og hans Skatmester tog den ene Kniv og

fikar en Simle itu imod Bordet, ineu Kniv^^

*) Kanter. P,



4

63

gjennemslcar baade Simle og Bord. Da nu

Kongen blev 'Vaer 5 hvor skarp denne Kniv

var
5

tjf-ktes det ham underligt, og hay spurgte^

hvad der var Aarsag hertil, og hvo der havde

gjort denne Kniv. • ^JIvo har vel gjort den-

ne Kniv," svarede Velent, etuden han, som
har gjort alle eders Knive.'^ aHerre!" tog

Amilias^ [som horte paa Samtalen], til Orde,
'
ctjeg har gjort denne Kniv> som alle dine 6v-

rige Knive
j
og du har jo ingen anden Smed

havt til dit Smedearbeide.'*^ Da svarede

Kongen: ctAldrig Saae jeg saa hvast Jern

komme fra din Haand^ og i hvo der endhar

gjort den, saa er det dog vist, at du gjorde

aldrig dens Lige;" Jivorpaa han spurgte Ve-
lent, om han havde gjort den. Denne sva-

l^ede^ at det var som AniiliaS havde sagt*

tcAmilias/^ svarede Kongen
,

^^-har ikke gjort

Kniven, men hvis du nu lyver for mig, og

vil ikke komme frem med Sandheden, saa

skal du derfor have min Vrede*" Da fortalte

VelentKongeUj at han havde tabt en af de Kni-

der vare i hans Værge, og hvorlunde det

V Resten var gaaet til. Ja ! sagde Kon-

^^n
,
j(deter> som jeg formodede, at Amilias

I
^^ke mægtede at gjore saa god en Kniv, thi

' ^Urig lor saae jeg saa godt Jern, og det troer
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^jLad nu end være/' sagde Amilias, ^^at Ve-
lent har gjort denne Kniv, som er saa god,

som du siger^ saa kan det dog hænde sig, at

jeg kan giore et andet Jern, .som ikke giver

den noget efter, om jeg vil gjore mig Umage

derfor; og aldrig vil jeg taale at hore, at

hans Arbeide er bedre end mit. Lader os

derfor prove vor Duelighed , saa at Enhver

smeder f.aagodthan kan, ogjeg vover til Ved-

demaal at sætte minKonstfærdighed, den jeg

vil miste, om du skal kaldes min Mester," ^^Kun

lidet formaaer jeg at gjore," svarede Velent,

^^men med den Kundskab jeg har lært, skal

jeg smede et Stykke ; du smede da et andetø

og tredie Mand domme os imellem, hvi*

Stykke er bedst* Men til at vedde med dig

eier jeg ikke mange Penge;- dog skal det

komme an paa dig." ^^Da skal du svarede

Amilias, ^teftersoni duikkeharPenge til Ved-

deniaalet, sætte dit Hoved derpaa, hvorimod

jeg sætter mit Liv, og skal da den, somseiret

i KonsteUj iifhiigge den Andens Hals." »Hvad

vil du da smede, spurgte Velent fremdeles,

^cOg hvorledes skulle vi aflagge den Proye

som du tilbyder ?" ^Jiin skal," svarede Ami-

liaS;, agjore vt Sværd, saa godt som du ka"?
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men jeg en Hjelm og en Brynje og Bryn-

hoser, og hvis dit Sværd bider mine Vaa-
ben, saa at dukansaare mig, da kan- du af-

hugge mit Hoved; hvis derimod dit SvæM
ikke bider mine Vaaben, da skal jeg raade

for dit Liv; og Proven skal aflægges om tolv

Maaneder/^ ^Ja, ja!" sagde Velent^, ^^læg

saa meget til at vedde om, som du viJ^

og tag ei dit Ord tilbage; jeg er beredt.'',

Amilias spurgte nu, hvo der vilde borge for

ham, og dertil vare strax to af Kongens

Riddere, som kjendte hans Konstfærdighed,

beredte. t^Hvo borger for dig," spurgte Ami-
lias Velent ^^Ei veed jeg/' svarede denne,

tthvo der vil borge for mig, da Ingen her

kjendei',]ivadjeg kan udrette." Men nu min-

dedes Kongen, ^hvorlunde Træbullen kom
tilLand, og hvor underligt denne Mand hid-

lil havde udrettet Alt, og sagde derfor: ^Jivis

Ingen vil borge for Velent, da vil jeg;" og

saaledes blev deres Veddemaal bestemt slut-

tet. Samme Dag foer Amilias til sin Smedie

^led alle sine Svende og begyndte, at smede,

,|

dermed blev han ved den ene Dag efter

^^u anden i alle tolv Maaneder; men Velent

^j^nte ved Kongens Bord som tilforn, og
' E
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lod som han Intet havde aftalt
,
og saaledes

^ik det ene Halvaar hen.

22. Engang spurgte nu Kongen Velent,

hvorlunde han vilde opfylde det indgangne

Veddemaal, og naar han vilde begynde paa

denne Smedning. ,,Herre !» svarede Velent,

„saasom I raader mig dertil, saa vil jeg nu

begynde, rneii du maa skaffe mig en Mand^

som kan bygge mig etHuus, hvori jeg kan

smede." Dertil var Kongen strax villig, og

der bleve Vxænd satte til at bygge ham en

Smedie. Da den var heelt færdig, gik han

derhen, hvor haus Værktoi var nedgravet-

Der fandt han vel Bullen, men Værktoietvar

borte. Dette gjorde hamilde tilmode, og det

kom ham nu i Hu, at en Mand havde seet

paa, at han skjulte sine Redskaber, hvora

han sluttede, at denne Mand maaite have ta-

get dem; men ikke kjendte han Manden

Navn. Han gik derfor til Kongen, og io^"^

talte ham dette. ' Kongen sagde, at? det va

ilde, og at der skulde skee Undersogelse oi^»

hvo denne Mand maatte være, og spurg^^

om-han kunde kjende ham, da han i'^'^^^'^^j

^te hans Navn. Velent sagde , at han g«^^

kunde kjendeham. Derpaa lod

ne til Thinge over hele sit Land ,
og
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Enhver skulde komme did, som var i hans
Rige, men Ingen vidste, hvad det skulde
betyde. Da nu alt Folket [fra hele Jylland]

Var kommet til Thinge saa talrigt som man
kunde vente, ledte Velént , om han kunde
finde Manden, men han fandt ham ikke. Da
blev Kongen vred og sagde til ham: .^^Det

synes mig dog, som her er kommen hver Mand,
der er i mit Rige, thi maa den Mand ogsaa
Veere her , som har dit Værktoi ! men du kjen-
der ham ikke, og du er ikke saa klogtig, som
jeg troede, og det var urigtigt, at jeg gik i

Rorgen for dig, og du var værd , at en tung
Stok blev spændt paa dine Fodder, da ciu

liar holdt anig for Nar.^' Nu blev Velent
^egel bedrovet, at han hav de mistet sit Værktoi
Og oven iKjobet faaet Kongens "Vrede. Ve-
lent gjorde nu engang et Arbeide , uden at

^oget Menneske blev detvaer. Detvarnem-
l'g et Billede, som han malede i fuld Paa-
klædning

, i alle Maader som der stod en
j^and. [Dette Billede satte han i en Krog i

Hallen.] Det hændte sig nu engang, at Kon-
gen gik ud i Forstuen og Velent gik foran

Jam med en Kerte j da lod Kongeti Oiet fal-

^ til venstre Side, og sagde: „Vær vel-

^Umen, min gode Ven Reigln ! hvorlunde

Es
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er det gaaet dig og dit Ærende ? " men Mau-

den, som stod der, svarede ikke et Ord. Da

tog Velent til Orde : ,,Herre ! ei kan denne

Mand svare eder , thi det er et Billede ,
som

er mine Hænders Gjerning; og om du tykkes

at kjende hans Ansigt, damaaduvide, at den-

ne Mand, hvis Billede dette er, har taget mit

Smede-Værktoi." Nu lo Kongen og sag-

de: ,,Vist er du konstfærdig, thi noie kjen-

der jeg, eiter hvem dette er gjort, thi det er

min' Ridder Reigin, Ham har jeg sendt til

Sverrig i mit /Erende
;
og bor det mig nu at

gjengjælde, hvad haarde Ord jeg for tal-

te til dig." Nu vidste da Kongen,, hvor-

ledes det havde sig med Velents Værk-

toi; og anden Dagen derefter sendte haO

Bud til Reigin og bod ham komme til sig-

Det varede ei længe, for Reigin indfandtsig-

Da spurgte Kongen ham, om han havde taget

Velents Redskabei'. Reigin svarede ,
at han

rigtig nok havde taget Værktoiet for LoiefS

Skyld. Kongen bod ham at tilbagegive Va-

lent det, hvilket han strax gjorde. Siden sto^

nu Velent hver Dag ved Kongens Bord, »S

lod som ingen Ting var, og saaledes led fir^

Maaneder frem. .

33- Da nu denne Tid var forloben,

spurgte Kongen Velent, hvi han ike kvd «

1

1
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til af gjore Sværdet. Velent sagde, at han
var heelt færdig til at gjore det^ saasnart det

var Kongens Raad. Velent giknutilSmedien,

Fjerde Dagen derefter kom Kongentil ham, og

da var han allerede færdig med et Sværd, hvis

Lige i Skarphed og Skjonhed Kongen tyktes

aldrig at have seet. De gik nu til en Aa, og

Velent tog en Filtpude, en Tværfod tyk, ka-

stede den i Aaen, og lod den drive med
Strommen ned paa Sværdets Eg. Sværdet

tog Puden sonder i to Stykker, saa at hvert

Stykke drev sin Vei. Da sagde Kongen, at

han aldrig havde seet bedre Sværd j een

Ting havde han kun at udsætte paa det: at

det var saa stort og tungt, at han ikke kunde

lore det. Velent derimod sagde, at dette

Svæi'd ikke var godt, men at det skulde bli-

Ve meget bedre. Kongen gik nu fornoiet

hjem, merl Velent satte sig ned i sin Smedie

filede Sværdet ganske smaat, tog dernæst

^^ilspaanen, blandede deni[Melk og] Meel,

^orle det sammen, og bar det hen, hvor der

Vare Gjæs og Hons, som han havde ladet

Sulte to Dage iForveien, og'lod Fuglene æde
op ahsammen. Siden toghan Fugledræk-

^^*t, brændte det i Ilden, og gjorde deraf et

^^det Sværd. Efter fjorten Dages Forlob kom
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Kongen igjen, og rla var det andet Sværd

færdigt j i hvilket Kongen fandt stor Be-

hag. Nu tog Valent en Fillpude, to

> Tværfod tykj og gik til Aaen; men dette

Sværd skar den sonder. Kongen blev nu

ganske indtaget i det,, og sagde, at man aldrig

likdetsMagej men skjondt det var mindre

end det forrige, var det dog temmelig stort.

Velent sagde, at dette Sværd vel var godt,

men at han dog, for han holdt op, skulde gjo-

re et Sværd, der endnu var en halv Gang

bedre, Kongen gik nu tilbage til sin Hal, men
- Velent til Smedien og filede ogsaa dette Sværd

heelt sonder, og bar sig ad dermedpaasani-

me Viis som for, og efter tre Ugers Forlob

var et andet Sværd færdigt, der var poleret

og indlagt med Guld, *og havde et skjont

Fæste. Da nu Kongen kom til Velent og saae

Arbeidet, tyktes det ham, at detvar det aller-

bedste af de Sværd, som han havde seet, og

det var tillige meget passende for ham.

gik derpaa til Aaen, og Velent havde en

Filtpude med sig, som var tre Tværfod ty^

og baade bred og lang. Denne kastede han

i Aaen, og holdt Sværdet stille for, og da

Puden drev med Strommen, tog Sviis^^et

den sonder ligefiaa let som Strommen selv.
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Da udbrod Kongen: uOni man end vilde le-

de al Verden rundt, skulde Ingen finde et

Vaaben, der kunde sættes ved Siden af det-

te;- og dette samme Sværd skal jeg fore i min

Haaud, hver Gang jeg herefter gaaer i Kamp.*?

<Herre!" sagde Velent, ^^jeg vil nn gjore

Balg, Gjorder ogSpænder til Sværdet, og da

lorst overgive dig det, naar det er heelt fæi^-

digt." Dette fandt Kongens Bifald. Kongen

gik derpaa meget A^el tilfreds tilbage til sin Hal.

Men Velent gik tii sin Smedie og gjorde et

andet Sværd saa ligt det forste, at man ikke

kunde kjende det ene fra det andet. Efterat

dette var færdigt, stod Velent igjen, og var-

tede op ved Kongens Bord lige til Stevneda-

gen. Samme Dag tog Amilias sine Brynho-

s,cr, spændte dem paa sig, og gik hen paa

Torvet og morede sig. Men hvert Menne-
ske, som modte ham, sagde, at han aldrig

havde seet bedre Arbeide end dette, og alt

Var ganske nyt og af dobbelt Jern. Henimod

t)avretid iforte han sig sin Brynje, der baade

Var sid og he.elt igjennem dobbelt, hvorpaa

han gik til Kongens Bordj og det sagdehver

Mand, som saae ham, at de aldrig havde

^^et bedre Vaaben end denne Brynje. Ami-
lias var meget glad, og roste sig afsine Vaa-
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ben. Saasnart der nu var taget af Kongens

Bord, stod han op, tog en Hjelm, og salte

den paa sit Hoved. Den var baadegodtpoleret,

jneget tyk og i det Hele vel smedet. Han gik

derpaahen lilen Plads^ hvor der stod en Stol^

paa hvilken han satte sig. Siden gik Kon-
gen ud med alle sine Mænd og med ham Ve-

lent. Da sagde Amilias, at han var færdig

til den aftalte Prove, hvorpaa Velent gik til

sinSmedie, og da han kom tilbage derfra,

havde han et draget Sværd i sinHaand. Han
gik nu bagtil den Stol, hvorpaa Amilias sad,

og satte Sværdseggen til hans HjeJm, og

spurgte, om han mærkede det. aHug til

afalleKi^æfter!" svarede Amilias, j^eller stik

om du vil, og venter jeg , at du skal lægge

haardt til, om det skal bid^." Velent trykte

nu med Sværdet saa hå'ardt, at det gik igjen-

ncm Hjelmen, og da det naaede Hjerne-

skallen, spurgte Velent, om han mærkede

det. Men Amilias svarede, at det var lor

ham ligesom der blev heldt Vand paa ham.

Da drog Velent Sværdet fast, og bad ham

ryste sig; men da han agtede at gjore det,

lob Sværdet ned til Beltestedet og han faldt

i to Stykker ned af Stolen. Da sagde Mang^j

at her saae manBeviispaa, atnaarEdn hovmo*
_*

I

r

r
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der sig allermest, er han snarest ucTsat for at

falde, (fiW mig nu Sværdet!^' sagde Kongen

til Velent, «(0g jeg yxI bære det i min

Haand borl herfra." ^.Herre!" svarede Ve-
lentj" jeg vil forst tage Gjorderne med alt

livad d-er liorer til og afLorre Sværdet, og si-

den 'give dig det, og dermed var Kongen til-

freds. Velent gik derpaa til Smedieii, og

skjod Sværdet under Bælgenj men det andet

Sværd stak han i Balgen og bragte det der-

næst til Kongen, som troede, at det var det

samme, hvormed Velent havde udlort den

store Navnkundigheds Daad. Kongen holdt

nu for, at han var bleven Eier af det bedste

Klenodie, saa at der ikke fandtes dets Lige,

om man end ledte al Verden rundt.

f24. Kong Nidung opholdt sig nu i sit

Rige, ogho^ ham var Velent, hin fortræffelige

Smed, som færingerne kaldte Volund. *) Han
smedede Kongen alskens Klenodier af Guld
og Solv og ellers af alle andre Ting, som
lodesig forarbeide. Velent blevnu navnkun-
dig over hele Verdens nordre Deel, og det

blev et almindeligt Ordsprog, naar man vil-

rose noget Sniede^rbeide som bedre end

*) o; Konsineren.
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sædvanligt 5 at man da sagde, at Mesteren

var en Volund i sin Konst. [Velent nod nu

gode Dage og megen Hæder hos Kong Ni-

dung.]

25. [SomKongNidung enDagsadover

Bordet^ kom der nogle Mænd og berettede

ham, at en stor Fjendehær var falden ind i
«

hans Rige, og havde gjort megen Skade.]

'Da samlede Kong Nidung en Hær over hele

sit Rige til Kamp imod denne Konge, Saa-

snart den var udrustet, red han ud af sit Rige

og havde fuldttredive tusinde Riddere. Beg-

ge Hærene vare nu komne hinanden saa nær,

at der kun var en Dagreise imellem dem, og

man altsaa kunde vente ^ at det næste Dag

vilde komme til Slag. [Mod Aften, da Kon-

gen havde opslaaet sit Telt], faldt dethamind,

at han havde glemt sin Seiersteen hjemme.

Denne Steen var gaaet i Arv fra Fader til

Son i hans Slægt, og der fulgte den Egen-

skab med den^ at hvo der bar den i Kampen?

tabte aldrig. Men da nu Kong Nidung hav-*

de jtnindre Mandskab, frygtede han for,

han skulde tabe , om han ikke fik sin Seier-

steen, Han kaldte dcifor alle de iortrinlig'"

ste Mænd sammen, om nogen afdem skulde

mægte; at bringe ham hans Seiersteen, iot
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Striden næste Dag skulde gaae for sig. Han
lagde til, at om Nogen var i Stand til at ud-

fore delte, da vilde han give ham sin Datter

og Trediedelen af Riget. Han gjorde dette

Tilbud til mange af sine Venner,, som han i

saa Henseende satte meest Haab til
,
og om-

sider til Velent Smed, Velent svarede, at

han vilde fare, om Kongen vilde tilstaae det

Belovede, og Kongen bekræftede paa sin

Tro, at det skulde være en fast Aitale imel-

lem dem. Derpaa tog Velent en Hest, som
^Var den bedste af alle Heste, saa vidt man
Veed, DenhedSkemming; han havde faaet

den sonden fra af det gode Stod, somStudas

hin Gamle havde eiet; Denne Hest var snar

Som en flyvende Fugl, tillige var den stor

Og faver. Velent red nu oiti Dagen og Nat-

ten derpaa, naaede vedMidnatKongNidungs

iliorg, og tog hans Seiersteen. Det var saa

lang en Vei^ at Faa kunde tilbagelægge den
i tre Dage- Derpaa red han Veien tilbage,

Og da Solen var ved at staae op, var han ik-

^0 Irøgt fra Kongens Telte. Da vare Vagt-

^lændene, som holdt Hestvagt om Natlen,

Wedte til atridehjem, det var nemlig Kon-
fi^ns Mundskjænk *) og med ham sex Ridw

*) Drost, P.
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dere. De rede nu mod Velent, og spurgte,

hvorlunde det var gaaet ham. ^fiVel," svare-

de Velent. ^cVist nok," sagde da S'kjæn-

Iceren 5 ccCr du en beundringsværdig Mand,

da du kan udfore ligesaa meget som du vil-

Giv mig nu Stenen, saa vil jeg bringe den

til Kongen og sige, at jeg har hentet den;

£men dig vil jeg give saa jneget Guld og Solv

derfor, som duforlanger^ og desudenmitVen-

skab."] f^Nei ! svarede Velent, ^^ei har jeg

dex'for hentet Stenen^ menfordijeg har hen-

tet den vil jeg og bringe Kongen den.'^ aO^^^

du end bringerKongen den," svarede Mund-

fikjænken , faaer du aldrig derfor hans Dot-

ter." c(Om jeg end ikke faaerKongNidungS

Dotter," svarede Velent, ^cSaa! vil det dog

sporges om alle Lunde, at Velent har hentet

hansSeiersteen.^^ aJ^!^^ svarede Mundskjæii-

ken, <(Om du ei vil overlade mig SeiersteneU

for gode Ord og BeLalingj da skal du gi^^

sUppaa den med din egen Skam, og oven ^

Kjobet lade Livet;" hvorpaa MundskjænkeH

og alle de medfulgte Riddere med drag"*^

Sværd rede mod ham. Men saasnart Velent

saae dette, var han ikke seen med at Xx^^^

$it Svøerd, som han kaldte Mimung/ og han

hug nu til Mundskjænken, klovede ha^^^
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Hjelm med samt Hovedet
j
Sugen og Bryn-

jen, saa at Sværdet ^6rst standsede i Sadel«^'

buen. Dernæst hug ]ian en anden Ridder

paaHalsenj saa atbaade hans ogllestcns Hoved

Uoiaf, ogligesaahuvtigt alhvig han den tredie

Ridders Hoved. [Da toge de o vrige Flugten.]

DerpaaredVelenttil Teltene og overgav Kon-^

gen hans Seiersteen, ogfortaU-e ham, hvorlunde

Mundskjænken var kommen imod ham, og

hvad Udfald Sagen havde faaet, og lagde til,

at han nodig havde gjort dette. ^cVelent!'^

svarede Kongen, ^^du har dræbt, min gode

Ven og desuden to Riddere; drag du bort>

du onde Hund! fra mine Oine, snarere hav-

de du endnu fortjent, at du blev di^æbt.''

Men Kong Nidung holdt den Dag et Slag og

fik Seier^ hvorefter han drog hjem til sit Ri-

, og sad der i Fred og Ro.

26. Velent Smed overlagde nu sin Sag,

var ilde tilfreds med at han havde mistet

^Qngens Venskab og tilmed hans Datter og

^^tRigCj som var ham lovet. Han foran-

drede nu sit Udseende, saa at Ingen kunde
kjende ham, drog derpaa lonligen til Kong
Nidungs Gaard, gik ind i Kjokkenet, oggav
^^g i Tjeneste hos Kokken og lavede Mad til

kongens Bordj og Kokken syntes aldrig at
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have havt saa god en Svend. KongNidungs

Dalter havde en Kniv^ som Dvergene havde

gjort, der havde den mærkelige Egenskab,

at, naar der blev skaaretmed den^ hvad der paa

nogen Viis var ureent, da sang det li oit i den,

saaatjnan derved kunde vide, om nogen Slags

Svig var i Maden. Men da Velentfikatvide,

hvilken Natur der fulgte denne Kniv, brugte

han alle sine Konster og tog Kniven bort.

Han gjorde nu en anden Kniv, saa lig den-

ne , at Ingen kunde kjende dem fra hinan-

den, om man end holdt dem begge sammen.

Denne Kniv lagde han paa. det Sted, hvor

han havde taget den forste. Dernæst lavede han

en lækker Ret, som skulde sættes paa Kongens

Bord for Kongedatteren. Denne Mad be-

sad denEgenbkab, at, naar hun aad deraf, da

skulde hun Ikke kunne leve, uden hun fikVe-

lent Smed til Mand. Da nu denne lækkre

Ret stod paa Bordet for Kongens Datter, og

hua- vilde til at spise af den, bares det hende

for, som om der anaatle være gjort nogen

Svig "ved Maden*, og hun skar derfor i den

med sin Kniv, men Kniven vilde ikke synge,

som den pleiede. Det fandt hun undei'ligt?

og da hun troede fuldt og fast , at der var Svig

under j bod hun bringes sig noget raatKjod.
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Dette blev bragt, og hun skar deri
,
[hvor

det var mest blodigl] , men Kniven vildeikke

synge. Hun fortalte nu sin Fader det : ^(Herr^

re!'' sagde hun, „nu er jeg sveget, tlii min

Kniv er nu boi'te, og den, som jeg Jiolder i

minHaand, er gjort efter den, og der er

ogsaa Svig i Maden, i hvo der end Ijar gjort

det* Kongen saae nu hendes Kniv, og sag-r

de: ccl"g*^^ mægtede^ at gjore denne Kniv

uden Velent," Det samme sagde ogsaa alle

de Tilstedeværende. Da lo^ Kongen lede

efter liam, og han faiidtes i Kjokkenet og

blev fort for Kongen. Da sagde Kongen:

<cDu, Velent! vilde nu svige mig ogminDotter^

det skal du undgjælde!" Han kaldte nu sine

Trælle til, og bod'deni, at sonderskjære Se-

nerne paa begge hans Fodder, baade for og

bag, hvilket de gjorde. Derpaa lod Kongen

det læge , saa at begge Fodderne bleve uskik-

kede til at gaae med saa længe som han le-

vede. Kongen vilde nu, at Velent skulde

smede for hani hele sin Levetid: Velent lod

engang Kongen bede at komme til ham;

lian havde nemlig noget at tale med ham
om. Da nu Kongen kom, spurgte Ve-

Wt, af hvad Aarsag han havde tilfoiet ham
denne saa store Beskæmmelse. <(Ei lod jeg
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dette gj(5re," svarede Kongen," j^af anden

Aarsag, end at jeg onskede, at du aldrig

drog bort afmit Rige^ saalæiige som du levede
j

og nu skal du sniedeAlt hvad du formaaer, men

du skal faae saa meget Guld og Solv, som du

onsker, tilFyldestgjorelse for hvad skeet er/'

f^Herre!'' gjenmælte Velent, ^jeg seer nu,

at du har lilfoiet mig dette, fordi du ynde-

de mig saa meget, at du ikke vilde, at jeg drog

bort, ogdet skal jeg vel gjengjælde." Dcr-

paa gik Veient til sin Smedie, og smedede

alskens Klenodier, og var nu langt muntrere

og venligere mod Enhver end tilforn.

27.' I denne Tid kom Velents Broder

Egil til Kong Nidungs Gaard; Han var den

skjonneste Mand, man kunde see for sine Oine,

og der var især een Ting^ hvori han overgik en-

liver Anden, at han nemlig skjod med fortrin-

lig Færdighed baade medLaasbueogHaand-

bue. Kong Nidung tog vel imod ham, men

vidste dog ikke noie, hvo han var. Kon-

gen lod paa mange Maader sætte Forsogpaa,

hvor vel Egil kunde skyde
;
og da han nu en-

gang havde foi-sogt alt det, som randt Jiai^

i Hu , lod han et Æble lægge paa Hovedet

af Egils Son. ^^Derfra, hvor du nu staaer/

sagde Kongen, ,,skal du skyde Æblet af din



81

Sons Hoved, og om du ikke gjordet^ da har

du forbrudt dit Liv- Da tog Egil en Piil ud

af sit Pilekogger^ saae paa Eggen og strog

Bladet y
og salte den ned hos sig. Han tog

derpaa endnu en Piil og strog Bladet og Fjed-

ren^ satte den -paa Strengen, og skjod midt

i Æblet, saa atbaade Piil og Æble faldt paa

eengang til Jorden; og denne Daad har længe

siden været berommetj og man kaldte ham
Olrunar- Egil [eller Egil den Trællende.]

[Kong Nidung spurgte Egil, h\i han tog to

Pile, da dog een var tilstrækkelig til at skyde

med. fjHerre!" svarede Egil, ^^ei vil jeg ly-

Ve for eder: om jeg havde skudt Drengeii

med den ene Piil, da havde jeg tiltøénkt eder

den anden.'' Kongen oplog, dog delte vel,

Og det tyktes Alle, at han talte djærvch'g.]

28. Kong Nidung havde to Sonner og

een Datter , som hed Heren den favrcsto

alle Kvi'nder og vennesæl og meget elsket

^f Kongen. Det traf sig nu engai^g, daKon-,

gt^ns Dalter legede ucie i sin 'Have med sinø

^ioftuoer, athunsonderbrod 6in bedste Guld-
'^mgj saa at den blev ubrugbar. Dette tor-

hun, hverken lade sin Fader eller Moder

*) I Kvadet om V61und i Edda « hendes Navn Bodvildc*

F
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vide og spurgte desaarsag een afsineTVToer,

hvorlunde de skulde bære sig ad i dette ube-

hagelige Tilfælde- Moen sagde , at denne

lille Skade vilde Velent let kunne rette, om
Ringen blev bragt ham. Dette Raad syntes

hun godt om, og Moen gik nu til Velents

Smedie og sagde, at hendes Jomfrue sendte

hende med sin Guldring, at han skulde gjo-*

re den ved. Velent svarede, at han ikke

torde smede Noget, det være hvad (let saa

var, uden Kongens Forlov. <cVed denne

Leilighed vil du vel neppe være saa stræng/'

sagde Moen, „Kongen vil vist ikke optage

det ilde, at der bliyer gjort, hvadhans Dotter

onsker, og vel kan du for hendes Skyld gjo-

re dette j thi hun vil ikke vise .sin Fader deU

sonderbrudte Ring, at han ikke skal blive

vredpaahende.'' ^J^i" sagde Velent, u^^x^^

hun giver mig sit Lofte ,''^aa^,at jeg horer

derpaa, at jeg ikke skal undgjælde dette for

Kongen, saa vil jeg gjoi'e det.'' Moen for-

talte nu sin Jomfrue, hvad Svar Velent havde

givet. Denne vilde for ingen. Deel lade ^in

Fader vide, atRingen var brudt, og gik d^^"

for til Velents Smedie. Men aldrig saa^nart

var hun kommen ind i Smedien, for Velent

slog Doren haardt i Laas. Derpaa tog
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Og krænkede hende, og, for lian dernæst lod

hende gaae bort igjen^ havde han istandgjort

hendes Ring, saa at den var megetbedre end

tilforn. Men begge holdt paa det omhygge-

ligste skjult, hvad der var'skeet dem imel-

lem , thi ingen af dem onskede, at det blev

kundbart.

2g. Det hændte Sig engang^ at Kong
^idungs tvende yngste Sonner kom til Ve-
lent med deres Laasbuer, og bade ham gjore

dem Pile. Men Velent sagde, at.han ikke

for Kongen torde smede nogen Ting, uden

hvad denne selv sendte ham ;
„men om I ville,"

*

tilfoiede han
5
„at jeg skal sinede for eder, da

skulle I opfylde mig en liden Bon: I skulle

gaae baglænds fra Hallen til Smedien og

komme for Solens Opgang, men om leigjo-

re saa, da smeder jeg ikke for eder.*' Dette

Vilkaar indgik Drengene med Glæde, ogj

bekymrede sig ikke om at gaae baglænds til

Smedien. Det var just om Vinteren, og

der Var nylig falden Snee. Om Morgenen
^or Solens Opgang kom nu begge Kongcson-

^^i^ne til Velent^ og havde gaaet paa den

''^^ade, som Velent havde budet dem. Men
^^asnart de kom i Smedien

,
slog han Dor-

^^nc i Laas, dræbte begge Drengene, og ka-

F 2
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stede
' dem r en Grav' under sin Smedebælg.

Op paa Dageij scivnedes de. Man formode-

de at de enten vare dragne ud i Skoven for

at more sig med at skyde Dyr ogFiigle ,
eller

hed til Strandbredden at fange Fiske. Da

man skulde til Bords, blev der ledet eller,

dem,. men de fandtes ingensteds. Man kom

nixogsaatil Velent, og spurgte, om de hav-

de været der. Han svarede , at de kom der,

ochan saae dem paa Veien til Kongens Hal.

Jeg gjorde dem Pile/' tilfoiede han, »og

formoder jeg, at de ere dragne ud i Skoven

at more sig, thi de havde smaae Buer. med

sin Og da Kongens xMænd gik hjem, saae

de deres Spor i Sneen vende hjem til Hallen.

Kongen lod nu lede mange Dage efter demj

men de fandtes ikke, hvorfor han tænkte, at

de maaskee vare dræbte ude i Skoven af de

vilde Dyr, eller havde faret uvarlig ved

Strandbredden, og saaledes fundet deres

Grav i Bolgerne. Veient fremtog imidlertid

deres Kroppe ,
og skravede altKjodet afI3e-

jiene. Siden tog han Hjerneskallerne, ind-

fattede dem i Guld og Solv, og gjorde dcra^

to Bordkar *). Deres Been forar))cidede h^«

) eller Tfllleikeneri
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ogsaa og indlagde dem med Gidd og Solv: af

nogle gjoi^de lianKnivskafler, afandre Floi-

ter.5 af andre igjen Lysestager, af Skulder-

bladene gjorde han smaae Olbægere og lige-

saa af Hoftcskaaleruej og afethvert Beon gjor-

de han et Redskab, som skulde staae paa

Kongens Bqrd, Af dei^es Knokler dannede

han Brikker og Nogler: alt dette lil Kongens

Beskæmmelse. Men intet Menneske anede,

at han liavde dræbt Kongesonnerne. Valent

sendte nu Kongen' alle disse kostelige Sager?

og naar denne havde indbudet de fornem-

sle^Masnd til G;estebud hos sig, blev alt dette

Bordtoi brugt, og det var i Sandhed sto^e

Kostbarheder, havde der ikke været Svig

derunder.

5p, Velent Smed havde nu noget hev-^

•net sin haanlige Medfart^ i /let at han havde

berovet Kong Nidung sine Sonner med den

Beskæmmelse, at han selv skulde spise og

drikke af deres Been. Dertil var Kong Ni-
L

dungs Datter frugtsommelig, men hun holdt

skjultikke alene for sin Fader, men ogsaa

for enhver Anden, hvem Ba.'nefaderen, var;

men med alt dette vidste dog Velent, at det

Var hans Barn, som^ogsaa, at Kongen vilde

liide ham dræbe, om han fik det at vide. Han
I
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bad derfor sin Broder Egil, at han skulde

skaffe ham.smaae og store /Fjedre. [Egil

gik i Skoven, og skjod akskens Fugle, og

bragte Velent Fjedrene,] Deraf gjorde- nu

Velent en Flyveham
3

og da den var færdig,

saae den ganske ud som Hammen' af en Grib

eller Garn eller af den Fugl som hedder

Struds, Brodrene vare nu engang begge til-

sammen i Smedien; da gav Velent Flyve-

hammen til Egil, og bad ham drage hen i,

en Fjeldkloft og der tage den paa sig, og

prove, om man kunde flyve med den. Egil

spurgte nu, paa hvadMaade han skulde fa-

re i den , hvorlunde han skulde hæve sig fra

Jorden og flyve og siden sætte sig iied igjen,

<(Du skal fare i den,^', sagde Velent, ((der

hvor den er aaben, og spænde den foran;

du skal hæve dig op imod Vinden og flyve

baade hoit og langt og som den hurtigste Fugl

og siden sætte ' dig med A^inden. Og da

Egil under Proven vilde til at gaae ned,

vendte han sig for Vinden, men da styrtede

han ned og maatte tage sig i Agt for -ikke at

brække Halsen* Siden gik han til sin Bro-

der Velent, ijeune spurgte nu, hvor god

hans Plyveham var bleven. <tVar det lige-

saalet," svarede Egil
3,

<^at sætte sig lAed
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din Pjederham , som det er at flyve med den,

da havde Jeg allerede været i et andet Land,

og du havde aldrig faaet den siden." Da
sagde Velent, at han skulde nok forbedre

den Mangel, og bad dernæst Egil lonligen

at kalde Kongens Datter til sig, hvilket Egil

gjorde. Da hun nu kom i Smedien, taltes

de mange Ting ved, og han fortalte hende

hele sin Beslutning, og derhos athun skul-

de fode etDrengebarn, ^cOghvis dette indtræf-

fer efter mine Ord," tilfqiede han, ^^da skal

du omhyggelig opfode Drengen
,

og naar

han kan bære Vaaben , skal du sige ham, at

hans Fader har gjort Vaaben til ham, og at

han skal soge sine Vaaben, hvor Vinden gaaer

ud men Vandet ind. For de skiltes , svoro

de hinanden Ed, at han vilde ikke tage an-

den Kvinde end hende og hun ingen anden

Mand end ham. Detfprtæll<?snu, at Velent

gik op paa sitHuus, tog Flyvehammen og

•gjorde sig færdig, og dernæst hævede han
sig op. Men endnu sagde han til sin Broder

:

tcOm du bliver nodt til fxi skyde efter mig,

da har jeg bundet under min venstre Arm en

^IsE^re, og deri er Kong T^idungs Sonners

Slod. Siden floi Velent o^j, og fortalte nu -

sin Broder, at han havde givet ham \xvig-r.
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- tigBeskeed om, paa hvad Maade Flyveham-
' men skulde stilles, da lian ikke troede heirh,

ydent floi nu op paa det hoieste Taarri,

' og raabte hoit, at Kongen skulde komme at

tale med ham. Men da Kongen Iiorte dette,

gik han ud, og sagde: ^^Velent! er du nii
-

bleventil en Fugl? vist gior du mange Un-
derværker. Hvad vil du? vil du flyve no-

"get omkring?" ^^Herre!" svarede Velent,

,cjeg er nu en Fugl, og dog tillige et Menne-

ske, men fare skal jeg nu min Vei, og ei

venter jeg, st du mex-e seer mig, saalænge

du lever. Men jeg vil dog ikke stjæle mig

fra dig og skal du nu hore vort Mellemvæ- -

rende: ^^Forst lod du skjære mine Skinne-

45een sonder, saa at jeg ikke kan bruge mine •

' *

Foddcr^ men det gjaldt dinDotter , thi, hun

er nu frugtsommelig ved mig; og fordi jeg

mistede mine Senér, saa mistede I eders

to Sonner for min Haand, og til Vidne paa

at jeg ikke lyvei* være eders Guldskaale og

Solvkar og mange Slags Bordtoi, thi inden i

dem vil deres Been findes." ' Derpaa floi Vg"

lent bort. Da sagde Kongen til Egil: JFag

din Bue, og skyd ham! aldrig skal han kom-
me lerende herfra, i andet Fald skal du I^^l^

diMuiv.'' Da tog Egil sin Bue
3
og skjodun-



t

89

der Velents venstre Arm," saa at Blodet faldt

til Jorden. tj)et gik godl /^ sagde Kongen,

^(Velent vil ikke kunne holde det længe nd.

Men Velent floi hjem til Sjælland, nedsalte

sig der i én Skov, hvor han byggede sig et

Herberge og opholdt sig en Stund.

å

Fjerde Fortælling.*

Om J^idgas forste Beclrifiej\

5i, IVoiig Nidungs Datter fodte et Dren-

gebarn, og denne Dreng blev kaldt F'idga^)

'Han opfodtes nogle Vintre ved Kongens Hof
j

og det sagde man om ham, at i Henseende

til Styi^ke og Forstand, Skjonhed og Væxt
'Var Ingen i Landet hans Lige^ saa som siden

^kal omtales. Det fortælles am, atKongNi-
<iung faldt i en Sygdom ogdode; men hans

ældste Son, der ogsaa hed Nidung**), tog

) Virga, A,

O tvin,

i
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Riget efter ham. Denne Konge behandlede

sin Soster og hendes Son Vidga yel. Da nu

Velent spurgte, at den gamle Nidung var

dod, sendte han Bud til den nye Konge for

at faae Fred^ hvilken denne tilstod ham.

Dernæst drog Velent ti] Kong Nidung, og

ægtede paa denne Færd hans Soster, og de

skiltes ad som gode Vennen Velent foer

hjem med sin Kone til sine Gaarde og med
dem deres Son Vidga, og de dvælede hjem-

me en Stund, uden at der er flere Ting for-

talt om dem. Og ei turde Kongedatteren at

soge efter Vaabnene, der hvor Velenf havde

betydet; thi han tog dem nu selv, hvor han

havde gjemt dem under sinEsse, og der sag-

de han at Vinden foer ud men Vandet ind,

eftex'di han nemlig der svalede Essen^

32. Da Vidga var tolv Vintre gammel,

var han allerede stor af Væxt og stærk af.

Kræfter, haardlor og meget anselig. Ve-
lent spurgte, om han onskede at besidde saa

megen KonstfærJighed, som lian kunde lære

ham. ^fiFor min Modreneæts Skyld sva-

rede Vidga, ^jbederjeg Gudjat minHaandøl--

drig kom x>aa Hammerskaftet eller paa Tang-

arm^n. ^^Hvad vil du dalære spurgte Ve-

lent fremdeks, ^^at du uden Skam kan for-
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hverve dig Fode og Kløeder/' <^En vælig

Hest svarede Vidga, j^et stærkt Spyd , et

skarptSværd, etnytSkjold, en haardHjelm

og en hvid Brynje og en hæderlig Hovding,

med ham al ride, og ham at tjene, saalænge

mig Livet forundes, see dette er, hvad jeg

onsker mig/^ j^Alt dette vil jeg skafie dig/'

sagde Velent, (^men hvorhen vil du dafare T'

Da svarede Vidga; „I Omlungeland blev

mig fortalt om en Mand, som hedder Didrik,

Konning Ditmars Son af Bern. Han er afsam-

me Aldersom jeg ; han er baade stor og stærk^
r

til ham vil jeg drage, og byde ham ud til en

' Enekamp. Vel tvivler jeg 'om at kunne staae

for hans kraftige tlug, men naar jeg falder

til Jorden , da beholder jeg dog mit Liv, naar

jeg overgiver min Hjelm og tilbyder mig at

gaae i lians Tjeneste, saa god veed jeg lian

er. Maaskee kan det fa*lde bedre ud j imid-

lertid, hvordan det end gaaer, bliver det

i»den Skam for mig/' ^^NeiP'' svarede Ve-
lent, ^/let er ikke mit Raad, at du farer den

Vei, Komme I sammen i Enekamp , da vil

t
du kun ioie Stund kunne holde dig modham^
Men jeg veed en Skov, i hvilken dei? boer en
^tor og stærk Rise, som gjor mange Men-
nesker Skadej ham vil jeg hjælpe dig til at



lade overVLincIetj og iiaar det skeer, tia vil

Kongen af Svérrig loune dig* vel derfor, og

give dig iiin Dotter og Hælflen af sil: Rige/'

^(Uet vil jeg for ingen Deel gjore/' var Vidgas

Svar, ^^allermindst for en Kvindes Skyld ; ihi

hændtes det da, at jeg fcildt for Risen, da hav-

de man Grmid til at sige, at jeg lod mit Liv

nied megen Vanære. Men jeg vil gjore, som

jeg har besluttet.'^ <(Jal om jeg end ikke

faaer dig bevæget^-''' svarede Velent ,
„skal

dette dog ikke være til Hindér for, at jeg jo

skal skaffe dig det som du bad om,

53, Velent gav nu Vidga hei'Iige Vaa-

ben, som denne iforte sig; forst Br3'"nhoser

baade tykke, blanke og vel gjorte
j

og en

Brynje, der skinnede som Solv^ var haard

som Staal, dobbelt, sid og rummelig eller

hans Væxt; dei-næst Sværdet Mimmig, som

baade var haardt og godt og havde skarpe, og

hvasse Egge, og var saa fortrinligt, at der fand-

tes ikke bedre Vaabon, om man saa ledte al

Verden rundt. Han salte paa sit Hoved en

Hjelm, der-var gjort afdet haardeste Staal, oS

var bcsatmed store Nagler, tyk og dogboielig.

Den var mærket med den Orjn, som hedder

Slange, der var af gylden Farve til T^S^^

paa haus Ridderskab. , Denne Orm vår g^i^"
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sprudende; det tydede hen til hanS Strids-

lyst og HaardforJied. Derpaa tog han sit

Skjold og fæstede det paa sin Axel; det

Var tykt og tungt, saa at det var alt

det en Mand kunde lofte det i sin ene

Haand; det var hvidt, og mæi'ket med
en rod Hammer og Tang, fordi hans Fader

var Smedj og- oven i det stode tre Kax--"^

funkelstenCj som tydede hen ti] hansModre-

neæt Siden gav Velent ham Hesten Skem-

ining, den bf^ste af alle Heste; dens Sadel

Var gjort af Elfenbeen, og derpaa var ridset

en Ogle. Vidga gik nu til sin Moder og

tog Afsked med hende. Hun bod ham fare

Vel og gav hanrtre Mark Guld og sin Fin-

gerring. Derpaa kyste han sin Fader- Ve-

lent bod ham Farvel, ' og græd da han foer

bort. Vidga tog nu sit Spyd og sprang paa

Hestens Ryg saa let, at han ikke brugte

Stigboilen, i det lian svang sig op. Da Velent

saae dettejsniille han, og hanfulgteham nupaa

Veien, og gav ham mange godeRaad. Der-

paa skiltes' de
,

og Velent drog hjem igjen.

34. Vidga red nu lange Veie ,gjennem

tykke og ubeboede Skove. Han kom omsi--

^^r til en stor Aa, som hedEdisaa*), men da

*") Formodentlig Etsch ) ved hvilken Bern ligger.
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lian ikke fandt det Vadested, som hans Fader

havde betycet ham, steghan afHestenj led-

te den ind i Skoven, og bandt den ved et

Træ. Derpaa afdrog han sine Herklæder og

nedgrov dem i Jorden, for at Ingen skulde

stjæle ham dem bort^ vadede siden ud i Aa-

en, og sogte efter Vadestedet, men der var

saa lioit Vande^ at alene ham Hoved ragede

frem. Da kom tre Riddere ridende til ham:

den ene af dem var Hildebrand, den anden

Helmer, den tredie var en Jarl af Omlun-

gernes Land som hed Hornboge. Hine

to Hovdinger havde Diclrik sendt efter Horn-

boge Jarl, thi han vilde givehamPladsbkndt

sine fortrinligste Hirdmænd. Nu sagde Hil-

debrand til sine Stalbrodre ; ^J^g seer der
E

henne ved Aaen en Dverg; det er vistDver-

gen Alfrig, som Herr Didrik engang tog, og

af hvem han fik sit bedste Sværd Nagelring.

Nu skulle vi endnu engang forsoge, om vi

kunne faae Fingre i ham, og skulle vi da

paalægge ham et ikké mindre besværligt

Arbeidc for at lose sig." De rede derpaa til

Aaen og stege af Hestene. Vidga horte^

hvad de sagde; t^Giver mig Fred og Lov til

Vindlnnd, P o: Venden«
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at gaae i Land 1" raabte han
,

^^saa skulle I

nok faae atsee, om jeg er mere Dverg end

enhver af eder." De tilstode ham det, og

bade ham gaae i Lan3* Da sprang han fra

Aaen op i Land ni Fod i et Spring. j^Hvad

for en Mand er du?" spurgte Hildebrand,

' c,og hvoi^fra kom du her?^^ uOm du er'en

rask Kæmpe," svarede Vidga, <chvi sporger

du da en [nogen] Mand om Sligt? Lad migforst

tage mine Vaaben og Kiseder, da skal jeg

sige dig alt hvad du vil have at vide," Og-
saa dette tilstod Hildebrand. Vidga klædte

sig nupaa og ifortesig sine Vaaben, sprang

dernæst paa sin Hest og red imod dem:

trende gode Riddere!" sagde han, ^^Gud hjæl-

pe eder ! jeg skulde nævne eder ved eders hæ-
derlige Navne ^ om jeg kjendte dem j nu kun-

I

ne I sporge om hvad 'eder lyster at vide/'

ttHvad er dit Navn?^*' spurgte Hildebrand,

ctOg af hvad Æt er du, og hvad gjor du her,

hvi rider du ene i ukjendt Land?" ^^Jeg

^i" en dansk Mand j'** svarede Vidga, ^^og mit .

^^vn er Vidga, Velent hedder min Fader,

•^iu Moder er Kong Nidungs Dottqr ; og be-

*oge vil jeg Didrik Ditmars'son, og for jeg

^gjen reiser hjem^ agter jegj at vi begge

^^ulle forsoge, hvor faste Skjolde vi have,

I
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hvor stærke HJeline, hvor hvasse Sværde og

hvor haarde Brynjer^ thi han ernu den navn-

Icundigste over al Verden for sin Manddom
og Tai^perhed/-* Da Hildebrand saae , at

denne Mand baade var stor og drabelig, og

hans Vaaben og Harnisk indrettet oyereens-

stemmende med hans Styrke, saa at han

ikke tyktes at have seet hans Lige; da ind-

saae Jian vel, at hans Herre Didrik vilde

komme i en farlig Prove, og det blev ham
tvivlsomt^ hvo af dem der vilde gaae af med
Seiren. Og som Hildebrand vai* en meget

viis Mand, udtænkte hanstrax sin Plan, og sag-

de roligt og muntert tilVidga: ^cGud være lovet,

atjeg nu har fundet en Mand, som jeg venter

har Djærvhed til atlofte sit Sværd mod Did-
rik; thi, hvis Lykken vil foie dig, haaber

jeg, at du med din Mandhaftighed vil kunne

stække hans Overmod og den Hoffærdighed,

at han troer, at Ingen kan sættes i Ligning

med ham/^ ^^Vil du indgaae Stalbroderskab

med mig?^' spurgte Hildebrand fremdeles?

t^saa at den ene af os hjælper den anden, naar

hanker stædtiNod/'' ;^Saa synes mig, '^svare-^

de Vidga, ^csom du maae være en mæglig

Mand og af saadan Æt, at jvg ei vil nægte d^o

mit Slalbroderskabj saamegct mindre som j^S
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forhen red ensomt. Men hvad er eders Nav-v

iie og Stand?'' ^Jeg hedder Boltram*)," sva-

rede Hildebrand
,

^^og er en Son af Reigin-

bald i Venedig; den anden Mand her hedder

Simtram Herbrandsson ; den tredie erHorn-
boge Jarl af Humlungeland Vidga og

Hildebrand gave nu hinanden Hænderne,

og bleve Stalbrodre. Siden rede de til

Aaen, og Hildebrand vidste et Vadested qver

den.

55. De rede nu frem ad Veien indtil

den delte sig. c^Her gaae to Veie til Bern/'

sagde Hildebrand; ^^den ene er baade lang

og slem, den anden derimod meget kortere

ogtbedre, men der er en Forhindring paa

denne Vei: der er nemlig enAa , som hedder

Lippa, over hvilken man eikan komme uden

ad en Stenebro, og derved h'gger et Kastel

Ved Navn Briktan. Tolv Rovere boe i

dette Kastel; den ene hedder Gramaleif,

den anden Thrella, den tredie Stodfus, Paa

*) Bolstram, **) Vindland, P.

Bittan Ai formodentlig Brixen, ved Rienzflodens

Udlob i vedEisakfloden, der vedBotzcn falder ud i

Etsch. Navnet («f Briicke) hentyder paa Belig-

genheden*

G
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denne Sfenebro maae vi erlægge Told; der

maae vi lade vore Vaaben og Heste, og

endda prise os lykkelige^ om vi slippe med
Liv og Lemmer. Der er kun ringe For-

liaabning om, at vi kunne komme overd-enne

Bro uden deres Viflie, thi endogsaa Didrik

har engang forsogt at vinde delte Kastel,

inen Intet kunnet ndrette, (og hvis derfor

Nogen kan overvinde disse tolv Kæmper,

da tor hverken Didrik eller nogen Anden

staae imod ham j) derfor komme vi vel til

at ride den længste Vei." jfVi ville ride

den korteste Vei," var Vidgas Svar, ^^thi de

lade vel udenlandske Mænd ride, hvor det

dem lyster.'* De droge nu den Vei, som

Vidga vilde o'g kom tiJ en Skov, 8om hed

Lyrevald*), foran hvilken Kastellet laae.

Saasnart de nu fik Oie paa det, sagde Vidga:

,jBier her paa mig ! jeg vil ene ride hen til

Kastellet; maaskee lade de os ride uden at

betale, naar jeg beder dem hoflig derom;

men hvis det ikke vil lykkes, da kommer

jeg strax tilbage/' De bade ham raade, og

tyktes vel om, at han foer. Han red nu hen

til Stenebroen; men Roverne sade foran det^y

*) Lutumaldj A. En Lyrcvald ligger i Vestfalen.
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Og saae ham komme. <cDer kommer en

Mand ridende," sagde Gramaleif; ^chanhar

el stort Skjold, som kommer mig ret tiJpas,

men hans ovrige Harnisk kunne I skifte mel-

lem eder.'' ^^Den Mand har vel et godt

Sværd/' sagde Stodfus
,

^.^det skal ikke gaae

paa Skifte, for det vil jeg have/' j^Da vil

jeg have hans Brynje, sagde Thrella; ogjeg

hans Hjelm sagde Sigstaf. Da sagde den

femte; ^^H^nhar en god Hest, den tilegner r

jeg mig." Og den sjette sagde : ^^eg vil have

hans Kjortel og Klæder." ^^Hvad bli-
"

ver der då til mig uden Brynhoserne

sagde den syvende, «naar alt det Ovrige er

skiftet Da sagde den ottende : ^^Hans Pen-^

gebelte vil jeg have, og Alt hvad som er x

det."
fJeg tager hans hoire Haand for min

Part(," sagde den niende. ^^Tilvisse," sag-

de den tiende, «tager jeg saa hans hoire

Pod." Da svarede den ellevte: ^^Jeg tager

hans Hoved." ,^Nei!" svarede Stodfus, ^^ei

i

»skal Manden dræbes; thi kun lidet Godt har

han tilbage, naar han har mistet det, som
1 nu have skiftet mellem eder. Da sag-

Gramaleif, deres Hovding: (^Lader nu

Mand fare til ham, og tage hans Vaaben

Klæder, som skiftet er
,
og lad ham saa

t
Ga
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slippe bort med den venstre Fod og den ven-

Btre Haandj da kan man sige, at I herfra

have skilt eder vel/' De tre fore nu til ham*

Saasnart de traf sammen
y

sagde Vidga:

^^Velkommenj raske Kæmper «Ei skal du

kalde os velkomne/' gjensvarede Thrella,

^^thi du skal her lade dine Vaaben og din

Hest og Klæder, tillige skal du miste din

hoireFod og hoire Haand, og endda skal'

du takke os oven i Kjobet, om du slipper

bort med Livet." ^<Ubilligt er det,"- svarede

'Vidga, f^at byde en fremmed og saglos Mand
saadanne Kaar. Kalder eders Hovding hid^

^eg vil dog forst hore hansDom; thi ikkegi-r

ver jeg slip paa mine Vaaben elier min Hest,

saaledes som I fordre, for vi haveprovet hin-:

anden i Styrke, Saadant Svar bragte de nu

• tilbage fil Gramaleif Han reiste sig da,*

iforte sig sin Rustning, og ligesaa væbnedø

sig de Andre
,
og Alle fore over Stenebroen^

,Da bod Vidga dem velkommen. ^Jkke skal

du kalde os velkomne," gjentog Gramaleif,

nolle dine Vaaben ere forud skiftede melleci

vore Stalbrodre, og desuden skal du mist^

din Haand og Fod, for vi skilles. Dit Skjold

Gramal , A»

s
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vil jeg have , siden tage hver sin Deel." Da
sagde Vidga: uOnx jeglader mit Skjold, da

bliver det min Skade; thi kommer jeg hjem

uden Skjold til min FaderVelent i Danmark,

da vil han sige, at Didrik tog mit Skjold fra

mig imod min ViUiej men dertil erGud mit

,Vidne, at jeg endnu aldrig har seet Didrik

af Bern^ og saalænge jeg eihar seet ham, gi-

ver jeg ikke mit Skjold fra mig." ' Dernæst

tiltalte Stodfus ham med disse Ord: „Udle-

veer strax dit Sværd ! det ^skal jeg have for

min Part.'* „Hvisdutager mitSværd," sva-

rede Vidga, „hvormed skal jeg daværge mig,

naar jeg træffer Didrik, og kommer jeg

hjem, da vil min Fader kun sige, at Didrik

fratog mig dette SværdimodminVillie, dei-

for skal Ingen bringe mig til at'overgive mit

Sværd.'* Nu forlangte den Ene efter den

Anden, hver sit Stykke; men Vidga bod,

dem lade ham fare i Fred, og lagde til, at

han ikke vilde give dem en Penning derforr

Da sagde Stodfus: „Taaber vi ere, om læn-
ger vi stande her stille , hele tolv mod een

og lade hamskifte ligelige Ordmed os*; træk-

ker eders Sværde, og saa skal han, foruden

sine Vaaben, miste Livet oven i Kjobet."

Stodfus drog nu sit Sværd af Balgen, og hug

t



til 1 Vidgas Hjelm, men den var 'saa haard,

at det ikke bed mere end i den Laardesle

Steen. Men Vidga trak i en Hast sit Sværd

Mimmung*), satte Lid til sin Styrke og hug

til Stodfus's venstre Axel, saa at det skar

Skulder og Bryst samt Brynjen tvært igjen-

nem lige til den hoire Side, og hvert Styk-

ke faldt til sin Side paa Jorden. Ved dette

Jlug kom der en stor Skræk over Roverne

og mange af dem onskede nn heller at være

hjemm e Dog trak de nu alle blank, trængte

ind paa ham, og den Ene ophidsede den An-
den. Men Vidga hug til Gramaleif

,
og flakte

hans Hjelm og Hoved, Brynje og Bug lige

ned i Beltestedet | saa at han faldt dod til

Jorden. Da sagde Hildebrand : ((Jeg seer

nu, at de ere komne sammenj lader os der-

forride til, og see^ hvorlunde de skifteimel-

lem sig; thi hvis Vidga faaer Seier over disse

Mænd, og vi ikke komme ham til Hjælp, vil

han ellers sige, at vi have sveget ham, og

da bliver det vor Bane, naar han træfier osj

lader os derfor ride til, thijegventer , athan

gaaer af. med Seiren; skulde han derimod

^abe, da ville vi skynde os ^t ride bort."

Minnung» A» do( kun paa dette dttd«

r
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Saa gjorde de, og da de naaede Stenetroen,

fandt de, at Vidga havde tiJfoietsiiie Fjender

mange og store Hug, saa at af de tolv havde - -

de syv uiaattet bide i Græsseit, men dø fem

ovrige Sialbrodre, hvoriblandt Sigstaf, und-

kom ved Flugten.

36. Vidga red nu med sine Stalbro-

dre til Kastellet, spiste og drak, og forblev

der Natten over. Hildebrand tænkte nu me-

get paa Vidgas Mandhaftighed, og var nu sik-

ker paa, at Didrik i ham vilde finde sin

Jævnlige, og ban tænkte ogsaa paa, hvor

gode hans Vaaben varej thi stod han op ved

Midnat, trak sit Sværd ud af Skeden, og [ef-

terat have ombyttet Hjaltet og Knapperne,]

lagde han detisteden for Vidgas SværdMim-
»uung, lagde sig siden ned og sov til Dag.

Og saasnart Dagen brod frem , stode de op

og gjorde sig færdige til at reise videre. Vid-

ga spurgte xiii, hvad de skulde gjore af delte

Kastel. Da svarede Hildebrand : ^^Nu skal

jeg sige dig, hvo jeg er og hVad jeg hedder;

Jiiit Navn er Hildebrand, og jeg er Konning

t)idriks Mand, og alle vi ei^e haus Stalbro-

^i'e; men skjon^tjeg ikke sagde dig vort rig-

^^ge Navn, vil jeg dog ligefuldt holde det

*^ellem os indganguc Stalbroderskab. Det

\
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er nu mit Raad, at vi lade Kastellet stande,

og disse vore to Stalbrodre blive tilbage at

holde Vagt ved det. Men 'jeg vil iolge dig

lil Bern til KonningDidrik, og hvissaaskeerji

at I indgaae Venskab^ da kunnelbegge raa-

de over dette Kastel, men om I ikke skilles

som Venner, da beholder du det ior dig selv

alene." Da svarede Vidga: ^^Paa denne Ste-

nebro har ligget Told og megen Ufred, og

skjondt her gaaer en alfar Vei, har dog In-

gen i lang Tid tordet vove at fare herover

j

hvis jeg derfor skal raade, daskullealle Men-
nesker herefter fare ad den i Fred, baade

udenlandske og indenlandske, ungeoggamle,

rige og fattige," <cDet er det retteste," sva-

rede Hornboge Jarl, „at den raader herfor,

som ene vandt Kastellet ved sin Tapperhed."

Da tog Vidga en Brand, stak Ild i Kastellet,

efterat de foi'st havde borttaget Godset, og

de droge ikke derfra , for hele Kastellet vaC

brændt og jævnet med Jorden«

S7, De i'ede nu, efter saaledesvelud-5

fort Sag, muntre derfra^ og kom til denAa,

som hedder Viseraa. Derover gik en Bro mel-

lem to steilo Klipper. Did var Sigstaf kom-

men med sine Lavsbrodre, og de havde af-

])ry.dt Broen ^ for hi«e kom dertil. Saa^nai^^



Vidga blev dette vaerj g^v han sin Hest

Skemming af Sporerne, og red i fuldt Fiir-

spring til Aaen, og Hesten sprang fra dea

Klippe, livorpaaBroenliavde hvilet, over Aa*

en til den modsatte Klippe saa let, som man
kunde see en Piil flyve did, og endnu den

Dag iDagsees derMærke [af Hesteskoene og

Sommene] i Bjerget, baade der, hvor han

sprang fra og hvor han kom ned. Hildebrand

og Heimer rede nu efter ham tilligemed Jarl

Hornboge, og da de naaede Bjerget, lod

Hildebrand sinHest springe iAaen, ogsvom-
mede overj Hornboge Jarl havde samme
Færd, men kom dog noget sildigere i Landj

men Heimers Hest Rispa, som var Broder til

Skemming, sprang imellem begge Klipper

ligesom Skemnjing. Saasnart Vidga vai:

over Aaen, red han paadetskyndsomste did,

hvor de fem undkomne Rovere Sigstaf og

Stalbrodre holdt, indlod sig i Kamp med
dem, og tildelte dem baade mange og store

Hug. Heimer vilde ikke staae ham bi, men
blev holdende paa sin Hest ved Aaen, men
saasnart Jarlen og Hildebrand kom i Land;,

redede djærvelig til
, og hjalp Vidga ^ og da

Var Striden hurtig afgjort, thi de dræbte alle

Kæmperne tilhode. [JEndxiu mærkede Yidga
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ikke til, [at hans Svserd Mimmung var for-

byttet.]

. ,58, DeredenutilenGaard*)j som Hil-

debrand eiede, og livor hans Kone Odaboe-

dej der forbiere deNatten over. Om Mor-
genen rede de derfra og kom aai^le til Bern.

Det blev nu Didrik berettet, at Hildebrand,

Hornboge Jarl og Heimer vare komne. Did-

rik stod siden op, gik imod dem og mod-

tog dem alle tre vel
,
og spurgte dem^ hvad

Tidender de bragte, men de sagde; ^Jngen.''

Med Vidga talte Didrik ikke, thi han vidste

endnu ikke, hvo han var. Da drog Vidga af

sin Haand en solvbeslaaet Handske, og gav

den til Didrik. Denne spurgte, hvad det

skulde betyde. <(.Henned,'» svarede Vidga,

^^udbyder jeg dig til den forste Enekamp, tiii

du er min Jævnaldrende, oglangveisborthar

jeg spurgt om dig, og megen Besveerlighed

har jeg udstaaet, siden jeg foer hjemmefra;

men nu onsker jeg åtprove, om det er sandt,

hvad Rygtet fortæller fra Land til Land, at

du er saa vældig en Kæmpe, at Ingen for-

maaer at staae mod dig og dine Vaab^n.

som hed Her, P, formodentlig Garten • nuGarda, vc4

Qavdt So n«r Verona*
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Saadant er mitÆrende, som jeg venter, at

du ikke afslaaer.'* ^(For ingen Kamp und-

slaaerjeg mig/' svarede Didrik, ^chvad enten

jeg skal stride mod Een eller Flere; men i

dit Exempel skal jeg lære Landstrygere ikke

oftere at byde Didrik ud til Enekamp i hans

Land/' Da sagde Hildebrand: fcTaelikkesaa

Herre! duveedneppe, livad Mand du har

for dig, og endnu vover jeg ikke at svare for

Udfaldet afKampen, omSeiren skal blive din

eller hans; men det forekommer mig sand-

synligere, at du vil faae den Deel, som hed-

der Useier, om du ikke har Hjælp an-'

densteds fra." ^^Slor Skam vil detvBere,'^sagde

derpaaReinald, en af Didriks Mænd^ <^oni

hver Trælleson skal vove at udbyde dig til

Enekamp i dit Rige," Da sagde Hildebi-and:-

ccEi oftei^c skal du beskæmme en berommelig

Irland og med sin knyttede Næve gav han ham
1 det samme saa vffeldigt et Oreiigen, at han

strax faldt i Afmagt« Da sagde Didrik til

Hildebrand : ^^Du er meget ivrig i at yde den-

Mand Hjælp^ men nu isiger jeg dig, hvad

I^ora der venter ham; allerede i denne Dag
han hænges op uden for Bern/' <(Oni

•^^u kommer i din Vold/* svaredé H[ilde-%

^^^^d, (^naarl haveprovet en Dy^t sammen^
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dafaaerlian at underkaste sig denne Dom, i

hvorhaard den end er/^ Didrik bod nu sine

iVaaben bringes, og saasnart det var skeet,
;

spranghan paa sin Hest Falken, eaa at han

hverken stottede sig ved Stigremmen eller I

Sadelbuen. Falken var Skemmings ogRis-

pas Broder, Derpaa red Didrik fra Bern ud

til Kampsletten og med ham mange Hovdin-

ger og Riddere. Vidga holdt der allerede

paa sin Hest Skemming tilligemed Hilde-

brand, og faa Mænd hos dem. Derpaa
|

traadte Heimer frem med en Skaal, fuld af

Viin, gav den til Didrik^ og sagde: ^Drikl

Herre! Gud give eder en faverSeier i Dag I'*

Didrik tog Skaalen, tomte den og gav den

igjen til Heimer- Hildebrand gav Vidga en

anden Skaal med Viin; men denne sagde;

((Bær den forst til Herr Didrik, og bed ham
drikke mig til/' Hildebrand gjorde saa^

men Didrik var saa vred, at han ikke vilde

drikke ham til. ^^Neppe veed du, Herre !'i

sagde Hildebrand, ,^hvi du er vred, thi du

har en'drabelig Kæmpe for dig, ogikke^som

Reinald sagde, en Trælleson/^ Derpaa gaV

Hildebrand Vidga Skaalen, og sagde : <tDrik

nu og værg dig mandhaftig ! thi nu har du

Faa til at staae dig hiJ{ Vidga tog derpaa sin
^

s \
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Guldring af, og gav ham den med disse Ord :

•fjGud lonne dig for din Bistand!*^ Didrik

raabte nu til Vidga, og spurgte, om han

yar færdig. Vidga svarede, at han var be-

redt til Kampen*

Nugave de Hestene afSporerne, fæl-

dedeSpydene og rede saahaardt ind paa hinan-

den, som en [sulten] Hog farer paa sit Bytte
j

og da de kom sammen, stak Enhver til den An-
' den med sit Spyd saa stærkt som han formaae-

de. Vidgas Spyd gik igjennem Didriks Skjold,

Og skar det sonder, men Didriks Spyd fæste-

de kunlidti Vidgas Skjold. Nu lobeHestene

hinanden forbi, og Vidga trak sit Sværd ud,

' men Didrik red djærvelig mod ham og stodte

sin Landse mod Vidgas Bryst, men Vidga

hugligesaa hurtig Spydskaftet sonder, og sam-

me Hug tog den nederste Deel bort af hans

eget Skjold, dog blev han ikke saaret, thi

i

hans haardé Brynje dækkede ham
j

og der-

med skilte de deres Turnering. Derpaa

Sprang de af Hestene og kæmpede nu paa

^et drabehgste med Sværdene. Didrik til-

delte Vidga vældige Hug med sit Sværd Na-
gelring, Og nu stodte Vidga til Didrik i

Hjelmen Hildegrim , men Sværdetbrast spn-

der i to Stykker. Da sagde Vidga; ,,Guds
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Vrede ramme flig, Velent! at du gjorde saa

slet et Sværd, da du dog havde Magt til at

gjore det bedre; havde mit Sværd kun staaet

mig bi, skulde jeg nbk have vidst at værge

mig, men nu tilkommer rnig^ saavelsom den dei'

gjorde det, Skam og Skade." Nu tog Didrik sit

Sværd med begge Hænder, og vilde afhugge

hans Hoved, men|i det samme sprangHilde-

brand imellem dem og sagde: (,Herr Didrik! giv

denne Mand Fred, oggjor ham til din Mand,

thi dufaaer ikke hans Lige i nogensomhelst

Færdighed." t^Nei,'' svarede Didrik, ^.mit
j

Ord skal staae, somjeg sagde dig, at Vidga

i Dag- skal hænge uden for Bern.^' ^^Herre!

behandl ikke saaledes en saa drabelig Mand,"

.

vedblev Hildebrand, ^^han ene stredmod tolv

Kæmper, og vandt Kastellet Briktan, som du

jned alle dine Mænd ingensinde mægtede at

indtage; og han er derhos afden bedste Kon-
geæt, og vil nu blive din Mand, Tag vel

imodham, somdupleier/'' ^^Nei!" sagde Di-

drik, CfTiui Dag skal jeg sætte Grændse for,

at ikke enhver Trælleson herefter skal byde

mig ud til Holmgang, naar denne er klyn-

get op. Og gak i Oieblikketbort herfra, thi

om du ei gjor det, da hugger jeg forst dig i

to Parterpg siden ham.'V Da nu Hildebrand
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saae, atjDidrik ikke vilde hore hans B(5n,

trak han Mimniung af Skeden, og sagde:

<cGud forbyde Enhver Utroskab; see her nu,

gode Ven! at jeg vil holde Yort Broderskab,

og tag nu her dit Sværd, og værg dig man-

delig; Gud staae dig bi, thi jeg kan ikke

hjælpe dig mere/' Vidga tog Sværdet, og

blev saa inderlig glad, athan kyste paa Guld-

knappen og sagde: ^^Gud tilgive mig, at jeg

talte onde Ord imod min Fader; og nu ag-

ter jeg denne Konges Vrede og Hidsighed

ikke mere end en Træls. Nu begyndte S tri-«

den pau ny, og Vidga svang Mimniung mod
Didrik, saa at Stykker floi af hans Skjold,

Brynje og Hjelm ved hvert Hug. Da trak

Didrik sig hdt tilbage, thi hans Sværd bed

ikke saa godt som Mimmung. Nu havde

han allerede feiri store Saar. Men daDitmar

saae, at Blod flod paa alle Sider ud af hans

Hærklæder, da indsaae han , hvorledes det

Vilde gaae og lob imellem dem. ^^Hvad vil

du, KonningP' raabte Vidga, Jeg siger dig i

Sandhed, om du med en Mængde Krigere

vil skille denne Enekamp, skal Ingen oftere

^aivne dig som en god Kouning eller tapper

^and; jeg har en Morbroder, som hedder

^idung, han vil vide at hevne niig, om du
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bryderLoven mod mig." Da sagde Kongen:

.;^6r du, tappreMand! jeg vil bede eder,

at I afbryde denne Enekamp, thi Didrik er

alt meget saaret; jeg seer, hvorledes eders

Strid vil falde udj og om du gjor saa, da vil

jeg tilstaae dig megen Hæder i mit Rige."

j^Nei!" svarede Vidgå, <cdetvil jeg for ingen

Deel, thi Didrik skal nu lære mig at kjende,

at jeg ikke er mere Landstryger end han selv,

og gaaer du ikkebort^ Konning! daskaaner

jeg hverken dig eller Andre.*'' Da gik Kon-

gen bort, og Vidga gik los paa Didrik og hug

nu til med Hidsighed og Kraft, men Didrik

værgede sig mandelig. Nu svang Vidga sit

Sværd Miramung og gav Didrik et vældigt

Hug i Hjehnen Hildegrim , saa at det tog Alt

af, hvad det traf paaj det var nemlig Kam-

men oven over Hovedet, hvormed fulgto

baadeHudog Haar. Nu saae Hildebrand, at

Didrik var kommen i en vanskelig Stillings

da Hjelmen var hugget af ham; thi sprang

han imellem dem og sagde: «Min gode Ven

Vidga! stands nu for min Skyld denne Ene^

kamp og indgaa Sfcalbroderskab med Didrik;

vilde man end lede al Verden rundt, vild®

der dog ikke findes Den, der kunde jævnes

med eder^'^ Da bod Didj:jLk V^dg^ Fojrlig;
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<cFor vort Venskab/' sagde Vidga, i det

han henvendte sig lil Hildebrand, .^vil jeg op-

fylde din Bon.'" Didrik og Vidga gave nu
hinanden Haanden, indginge Stalbroderskab,

Og rede dernæst hjem lil Bern.

Femte Fortælling.
• ; .

Didrilcs Kampe med Ekha og Pasold.

^0. Didrik »yar nu hjeninie i Bern
,
og med •

fjamHildebi-and, [Vidga J Hornboge Jarl og,,

fJeimer. Saasnart han nu var helbredet af

®hie Saar, red han ud af Bern ganske alene,

Ingen uden Vidga vidste, hvad Vei
han log-, lil ham sagde han, at han ikke vilde

^^omnie tilbage til Bern, forend han ved Hel-

tebedrifterhavde naaet sin forrige BerDmmel-

Han red nu saa stærkt han kunde i syv

^^ge over beboede og ubeboede Egne. En
'^ftentog han Herberge ved en Skov, somhed
^fving Der fik han Kundskab om, at der

*) Ostiing, p., ellei- Osncck> ct gammelt Bjcig og en

Skov ei langt £ra Asai en Deel af Teutobuigcr-SkQ-

Vcn, hvor Herman slog Uomcrne ogKarl Saxeine^

H
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paa den anden Side af Skoven laae en Borg,

som hed Drekanfil *). Denne Borg havde

tilhort Kong Drusian som nu var dod;

men hans Enke levecle endnu tilligemed ni

DoLtre* Dronningen havde fæstet sig en

Mand ved Navn jEXXc ^ der var saa stor en

Kæmpe, at man forgjæves skulde sogeiliele

Huneland efter hans Lige i ridderlig Daad.

Hans Broder lied i^«5o/rZ***). Han var 5aa

stærk og stolt, at han havde gjort det hoi-

tidelige Lofte, aldrig i Strid at give nogen

Mand meer end eet Slag, og hidtil havde han

heller ikke fundet Nogen^ som havde udholdt

hans lorsteSlag. Ekka drog nu ud i Skoven,

om han kunde træffe paa en Mand, som han

kunde have Ære af at stride imod
j
og enhver

Saadan lovede han sitBanesaar. DanuMor-

ket faldt paa, red Didrik tiisamme Skov, og

han tænkte ikke paa at trælFe Ekka, men

lian foer vild i Skoven og for han blev det

vaer, var Ekka kommen ham ganske næi'«

Denne raabte ham an : ^(.Hvo er det, der ri^

*) Drckonflis, P, formodentlig enten Drachcnfels ve"

Rhinen ligeover for Bonn eller Drnclienburg ved V^'

ser i GrcvsJcabet Hoya.

Dinsian A»
'

Rasold A, dog kun paa ^^ttc

Seed,
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der her?'^ ^^Den Mand, du her har for dig/*

svarede Didrik, ^fhedder Heimer Studasson;

[jeg rider mine egne Ærenderhjem til Bertan-

geland*) til min Fader J og har intet Æren-
de til dig/^ iJDet maa Vel være som du si-

ger/' sagde Ekka, ^^uagtet din Stemme ly-

der, som om det var Didrik af Bern; thi

var du saa djærv en Mand som denne^ hvor-

om Rj^'gtet veed at forta&lle i alle Lande, da

vilde du vist ikke skjule dit Navn for eneen-

lig Mand.'' ctJa!" svarede Didrik, ^^eiterdi

du saa hæftig attraaer at vide mit Navn, vil

jeg ingenlunde skjule det for dig. Vid da>

at mit Navn er Didrik, og at jeg er en Son

af Ditmar, Konning iBern, ligesom du gjæt-

tede, men til dig har jeg intet Ærende, og vil

jeg derfor ride min Vei<" Da sagde Ekka:

ttHvis saa er, som mig er fortalt^ at en [dansk]

Mand for kort Tid siden har ovei-vundet dig

og bérovet dig dine gode Vaaben^ da vil

du her igjen kunne faae Vaaben^ der ikke

give hine noget efter^ om du formaaer at

fælde mig og fratage mig mine.'* j(Du, ud-

byder mig til Enekamp svarede Didrik,

tt^nen hvorlunde kunne vi nu kæmpe, da den

Bretagne,
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Eue ikke kan seeden Anden, men naar Da-

gens Lys viser os Veien til hinanden , da skal

jeg ikke nægte dig dit Forlangende." Dasag-

deEkka: ^^De niKongedottre^ hyisModer er

min Fæstekvinde j udrustede mig til Kamp,

og for dere? Skyld kommer jegjhér med dis-

se "Vaabenj. min Hjelm erheelt smykket med
roden Guld, ogsaa i min Brynje er Guld ind-

virket^ og paa intet Skjold kom mere eller

bedre Guld end paa mit. Jeg har ingen Hest,

og derfor kan du vel flye fra mig, om du vil^

men det er Hejteværk, at oi^j^ebie sin Mand.

Det var Skade at jeg lod min Hest hjemme,

thi havde jeg den her, da skulde du have,

stredet, hvad enten du vilde eller ei. Bi ef-

ter mig! (vedblev han fx-emdeles) Didrik,

vakkre Helt! jeg har her et Sværd, som jeg

kan fortælle dig en Deel om
j
Dværgen Alfrig^

hin berygtede Tyv, smedede det dybt nede

under Jorden; men for det var fuldgjort,

sogte han i ni Kongeriger, inden han fandt

yandtilathæi\de det i, og iuin fandt detei, foi'

han kom til [denAa], som hedder Ti'eyaa*) 5

der blev det hærdet- Hjaltet Grebet ere

slagne af roden Guld. Gjorderne til det exo

) maaslice Prau? Troia,
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Iieelt belagte med Guld og besatte me4 Ædel-
stene og Guldknoppe. Det er skinnende

blank og indlagt med Guld, og naarman sæt-

ler Odden ned ad, dasynesdet, som en Orm
af gylden Farve lober fra Odden op til Fæ-
stet, [ogomvendt, naar Odden sættes op ad.j

Dets Egge ere saa hvasse, at jeg troer ikke

rueget Staal skal liolde sig for dem. Det lied-

' derEkkisaX; og der er eibragt et bedre Sværd

fra Essen, om man end ledte al Verden rundt

Alfrig, Jiin' store Tyv, stjal dette Sværd fra sin

Fader^ og bragte det til Konning Rutsileif*),

Der blev det vel forvaret, indtil den unge Rutsi-

leifbardet, og dermed dræbte mangenMand,

Faaer du dpt af mig levende, da lade Gud dig

nyde det vel, men heller vil jeg doe end

spare det i min^ egen Nod og Trængsel." Da
sagde Didrik : ^Jivi kan jeg flye for dit Sværd

eller for dig selv, medens jeg seer ingen

af Delene, og ei mærker jeg andet til dig,

end jeg horer dit Raab og Skryderi. Men
L

det venter jeg , at du faaer det betalt, naar

l)agen kommer, og vi kunne skifte vor Sag;

ei skal du oftere byde mig til Enekamp."

(Jiav Guds Tak for ditLcifte!" sagde Ekka;

*3 Roseleif,
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<(Og endnu vil jeg fortælle dig mere; i mit

Belte er tolv Pund af roden Guld, og om du

faaer Seier , da bliver alt dette Guld din Ei-

endom. Men saa luer og brænder nu mit

Hjerte, som dette Guld glimrer, fordi vi

ikke strax kunne slaaes* Men om du ikke

vil slaaes med mig for Guld og gode Vaa-

ben, da slaaes med mig for Livet og de ni

Kongedottres Hæder og deres Moders, som

lode mine Vaaben besætte med glimrende

Guld, Bi nu efter mig, og slaaes med mig!'"*

Da sagde Didrik:' c.Det veed Gud^ at jeg ikke

slaaes med dig for Guld eller Vaaben, men

til ni Kongedottres Ære og Priis vil jeg slaaes

med enhver Mand. Og nu sprang Didrik

af sin Hest; men det var saamorkt, at han

ikke kunde see en Haand for sig, thi slog

han Nagelring mod en Steen, saa at der floi

saa store Gnister af den^ at han fandt hen

til et Lindetræ, hvorved hanbandt sin Hest,

Og glad blev Ekka, da han nu mærkede, at

Striden skulde gaae for sig.

4i. Det fortælles nu^ at Begge hug i

Stenene foran sig, saa det gnistrede efter?

og de bleveved, til de endelig havde fundet

hinanden. Da sloges de paa det drabeligste,

og hvo som hprte deresKamp, troede, at det

j
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tordnede, saa stort et Bulder og Brag lod

der af deres Hug, [og tilmed gnistrede Ilden

af deres Vaaben somLynildsglimt.] Nu vare

Begges Skjolde klovede og gjorte heelt ubru-

gelige, men endnu var li7gen af dem saaret.

Da oploftede Ekka sit Skjold og Sværd med
baade Hænder, og hug af alle Kræfter til

Didrik, saa at han strax faldt til Jorden,

men Ekka kastede sig oven paa ham, spændte

fast omkring ham med begge sine Arme,

og sagde: ^^Om du vil beholde dit Liv, da

vil jeg nu binde dig, og siden vise dig bun-

den og overvunden for de ni Dronninger,

som udrustede mig til denne Kamp.'^ ^^La-

de vil jeg Livet strax, om Gud vil,^' sagde

Didrik, i^men det er vist, at jeg ikke vil

laale Forhaanelse og Spot af disse ni Dron-

ninger og derhos af alle Riddersmænd saa-

længe som jeg lever.'^ Derpaa stræbte lian

at komme los, fik ogsaa sine Hænder op, og

tog nu om Ekkas Hals; de væltede derpaa

hinanden omkring af alle Kræfter et langt

Stykke Vei, tilde endeligen kom derned,

hvor Didriks Hest Falken stod bunden. He-
sten sprang nu med begge sine Forbeen op

paa Ekkas Ryg, og derved kojn Didrik op,

tog sit Sværd, og hug Hovedet af Ekka.
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Han tog (lerpaa alle hans Vaaben og Hær-^

klæder, ræbuede sig raed dem, sprang paa

sinHest^ og red ud af Skoven, og da var det

allerede Dag. Han lagde nn sin Plan, og

ventede, at han vilde faae sig en Kone og al den

Hæder, soinEkka havde Iiavt. Dronuingen

var just kommen op i etTaarn, ogsaae den-

ne Mand komme ridende, hvorpaa hun hur-

tig gik ned, og sagde til sine Dottre: ^.Jeg

seer en god Tidende ijuode j Herr Ekka gik

lijemmefrai Gaaraftes, men nu rider han en god

Hest, og erjegnuglad, thi jeg kan nu vist

vide, athanmaae have overvundet een éller

anden Kæmpe." De i/orte sig nu deres Kle-

nodier^ og giiige ud af Borgen imod ham,

nieu da Didrik var kommen dem nærmere,

hleve devaer, at det var en heel anden Mand.

Den gamleDronning kjendte Vaabhene, men
ikke Manden, og syntes nu at vide, at Ekka

ikke i levende Live havde givet slip paasine

Vaaben for Nogen
;
og del Le bedrovede hen-

de saa meget, at hun faldt om^ og, vidste

ikke til sig selv. Men daBorginændeneble-

- ve .dette vaer, lob hver til sine Vaaben og

vilde hevne Ekka. Da Didrik saae deres

Tilberedelser og Mængde, redhan tilbage til
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Skoven, men Borgniændeneblevebaade vre-

de Offbedrovede ved Ekkas Drab.

4'2. Didrik red nu til og naaede Sko-

ven. Da blev han vaer 5 at en stor og vel-

væbnét Mand kom ridende imod ham; det

VarFasold, Ekkas Broder. Denne Iroedcj at

det var hans Broder Ekka, da hankjendte

Vaabnene, og raabte derfor hoit:' ^^Er du

der, min Broder Ekka?'^ ctNei!" svarede

Didrik, i^her har du ikke din Broder Ekka^

men en ganske anden Mand, for dig." ^^Hor

du onde Hund!''' sagde der^oaa Fasold, ^^livi

listede du dig over min Broder, og dræbte

ham, mens han sov; havde du trufiet ham
Vaagen og beredt, da havde du maattet ligge

Under." ^^Det var usandt^ 'hvad du der sag-

de," svarede Didrik, ^^at jeg dræbte ham so-

Vende og uberedt, og stjal mig paa ham;

tværtimod tilstod jcg^ham kun ugjcrne Ene-
l^amp; men det er vist, at jeg dræbte liam

Og tog hans Vaabeij
,
og deri siger du sandt^

om du endli^ver i det Andet." Nu trak Fa-

^old sit Sværd, red mod Didrik med anegen

djærvhed og liidsiglied og hug af al Magt i

^iaus Hjelm saa haardt, at det Jivinede for

^i^ins Oren, og lian faldt ned afHesten og daa-

^^ede," Fasold havde gjort det Lofte, at haii
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ikke vilde bruge sit Sværd mere mod den

Mand, som faldt for hans lorste Hug, ei

heller fratage en Saadan hans Vaaben, Det-

te mindedes han nu og red bort. Men saa-

snart Didrik kom til sig selv igjen, ^raug

han op, steg paa sin Hest, red iilsomt efter

ham og indhentede ham. I det nu Fasold

red ud af Skoven, raabte Didrik hoit: t^-Du ,

' stolte Ridder rid ei længer, og flygt ikke

foreneenlig Mand, men hevn hellere din

Broder, om du er saadan en Kæmpe, som

sagt er. Men om du ei vil det^ da vær hver

Mands Nidding." Saasnart Fasold horte

dette , vendte han i en Hast sin Hest om ,
og

vilde vist nok hellere provoen Kamp end taa-

le saadan Bebreidelse. Da de nu vare kom-

ne hinanden nær
,
stege de af deres Heste,

og ginge imod hinanden, og sloges baademed

megen Hidsighed og rasende Tapperhed*

Og for de standsede Striden, havde Didrik

faaet tre Saar? dog ikke store, men Fasold

havde faaet fem Saar, og alle store, og da

tilbod Fasold at overgive sine Vaaben og

blive Didriks Mand. Men Didrik sagde:

(gDu er en rask Mand og en beleven Padder;

derfor skal du have Fred af mig, men ei vn

jeg have din Tjeneste, fordi jeg dræbte dm
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Broder, og neppe vil jeg kunne troe dig, saa-

laenge ingen Boder ere givne derfor- Men vil

du tage mod Hæder istedenfor !Boder, da skul-

le vi sværge hinanden Broderskabs Ed, som
vi vare sambaarne Brodre, saa at vi skulle

staae hinanden bi, naar Noden kræver?"

llette Tilbud modtog Fasold, og de slutte-

*ie nu Stalbroderskab og stege siden paa de-

^es Heste*

43. Didrik vilde nu, efterat have ud-

fort sit Ærende , vende omigjen og drage til-

bage lil Bern. De rede den Dag til Aften og

^ogeNattelierberge i Aldinsæla.*) Om Mor-
genen red de ind i en Skov, som hedder

I^-Untslu *) Skov. Der kom imod dem et

iJyr, som kaldes Elefant: det er det sl:6rste af

^lle Dyr og frygteligt at vbve sig i Kamp med,

«cVil du staae mig bi 7''^ spurgte Didrik Fa-
sold, ^^om jeg vil ride mod dette Dyr; faae

^i det overvundet, da vil den Daad blive ine-

get navnkundig." vort Mode/' svarede

^^^isold, ,^fik jeg vældige Hug, og mistede

*3 Oldensael, nu Oldenziel, Hovedstaden i Grevskabet

Twente i Overysscl.

) Rimslo, P: Snarere ved Remen , alt Rime eller Rims-

Jage i det Ravcnsbergske, end Ramslo , Ramslauidet

Lyneburgskct

•
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meget Blod; derfoi' har jeg kun liden Styrke

til at yde dig saadan Hjælp, som kan være

lil Gavn; men det tykkes mig^ om du rider

mod dette Dyr og kommer uskadt lilbagC;

'at du da kan sige, at du aldrig kom i en stor-'

rc Livsfare, saa ofte som du end har lioldt

Enekampe/' ^^Kan du ikke yde migHjælj),"

svarede Did^k, ^^saa hjælpe Gud mig! men

til vil jeg ride, hvad enten detgaaer mig' vel

eller ilde/' Derpaa red Didrik mod Dyret

med megen Hidsighed, trak sitSværdEkki-

sax, og hug tilDyret afalMagt; dog det bed

ikke paa, men Dyj^et slog. hajn, saa cithaii

faldt til Jorden. Du nu Fasold saae dette,

red han paa det hurtigste til, og vilde yde

]iam den Hjælp han kunde; men da han koJU

til Dyret^ kunde han ikke finde Huggested

paa det, saa at det vilde hjælpe noget, tin

Jern bider ikke paa dette Dyr uden et Sted

i tfnderlivet. Da sagde Fasold: ^JLir d^i

dine Hænder fri og kan naae dit Sværd, sting

^
da Dyret nær ved Navlen, der venter jog?

at Sværdet vil bide/' Og i samme Oiehlik

slog Didriks Hest Falken med be'gge sine

Forbeenpaa Dyrets Hofter, saa at det næ^t«^^^

styrtede. Nu lik Didrik sine Hænder fr^?

jiaaede sit Sværd og stang det ind i Dyr^^^
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Bug lige fil Hjaltet, Didrik sprang bort fra

Dyret, men det faldt dodt til Jorden, da

ogsaa Fasold havde givet det mange store

Hug, skjondt hans Sværd ikke ret vilde bide.

Ikke desto mindre fik Didrik dog^ her en

Prove paa, at Fasold med Troskab stod

ham bi-
^

44. Efter denne Daad stege Didrik og

B'asoldpaa deres Heste, men da de kom ud af

Skoven^ saae de en sælsom og underlig Hæn-
delse: det var nenllig en stor og tyk flyvende

Drage; den havde hvasse Kloer og fore Been
og et stort og slu-ækkeligt Hoved. Denfoer

^assten ved Jorden, og hvertTræ, somden^

Kloer modte, blev som det var hugget med
det hvasseste SværdJ Deza havde énMaudi
Munden, og havcle begyndt at sluge ham fra

Podderne af, men han holdt med Hænderne

^Kjæften, ogHoved og Skuldre stode ud af

^lunden, og Manden var endnu levende,

t^a nu 'denne Mand saae, hvor hine rede^

^iiabte han: aHorer, gode Kæmper! rider

^lid og frelser mig! denne slore Djævel tog

^ig sovende af mitSkjold; om jcghavde væ- '

vaagen og beredt, da haVde jeg vel varet

*^^^g." I Oieblikket sprang Didrik og Fasold

.^^ deres Heste, og hug begge paa eengang til

t
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Dragen. Didriks Sværd bed noget, men Fa-
solds intets Skjondt nu Dragen var baade

stor og stærk, overgik detdog densKræfter^

at bære saa tung en Mand i fuld Rustning, og

den kunde derfor ikke hæve sig i Veiret og

flyve, som om den var Iri. Manden sagde nu til

Fasold: ^
Jeg seer, den er saa haard i Hu-

den, at dit Sværd ikke bider; tag derfor i

i Dyrets Kjæft et Sværd, som den svælgede

tillige med mig, og venter jeg, at det bider,

naar ellers en tapper Mand forer det." D^

lob Fasold rask til, greb ind i Dyrets Kjæftj

og tog der et meget hvast Sværd, hvormed

han hug til Dragen. Dette Sværd bed hvad-^

somhelst det modte saa let, som den skarpe-"

ste Haarkniv rager Skjægget. Det var

Farve gront som Græs. Endim sagde Man-'

den; ^^Hugger varlig, thi mine Fodder <3re

komne temmeliglangt indi Halsen." ^Hugg*^^

nu haardt til, raskeKæmper !" sagde han fren^r

deles j itthi nu klemmer Dragen mig med si"

ne Kjæver saa, at Blodet lober mig ud

Munden og Næsen, ogjeg veedneppe^ hvoi'''

dan dette gaaer til.^' Og nu hug den Ene cf-^

ter denAnden, indtil Dragen var dod. M^'^"

den kom nu ud afMunden og talte saa : ^fl^^^^

lens Gud hjælpe eder nu og stedse fremde-
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les, for at I have frelst mig af Doden ; men
der er dog een Bon, som jeg gjerne endnu 6n-

skede opfyJdtaf eder, om det lader sig'gjore

;

det er nemlig den ^ at J ville tillademig at be-

holde mit S værd/-' ^,Hvo er du^ vakkre Mand
spurgte Didrik, ^^og af hvad Æt, [hvor er du

fodt] og hvorhen skal du fare/' ^^Jeg hedder

Sintram,'-' svarede han, ^^og er en Son af

Hertug Reiginbald i Venedig, og der er

jeg banifodt, men jeg vil reise at besoge mia
Frænde Hildebrand og hansFosterson Did-

rik af Bern
j
og nu har jeg redet ti Dage og

ligesaa mange Nætter udeii at hvile stort, og

jeg var nu meget sovnig, da jeg havde lagt

mig, og denne Drage tog mig sovende.'^

ctVelkommen, vakkre Mand sagde Didrik

iiOg faae skal du dit Sværd og Alt hvad du

beder os om, thi i mig træffer du her Did-

rik af Bern
,
og skal du nu ride hjem med os

Og nyde god Modtagelse.'^ De ledte dernæst

^fter hans Skjold og fandt det. To Dage
derefter fandt Didrik Hesten i et Kastel,

Som hed Aldenflis *), over hvilket herskede

*) Addenfils, A. Maaskce Oldenborg;, Hovedstaden

i Hertugdommet af samme Navn eller Oldenburg i

dec Lippiske , hvis ikke snarere Aldcnbcrgc i Hertug-

dommec licrg.

r

t
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enGrev Lodvig*). Grevens Folk havde fun-

det Hesten og idrt den til ham , men nu lod

Greven den udlevere til Didrik, som igjen

gav Sintram den. De rede nu alle i Fore-

ning Veien fort til Bern, hvor der med me-
gen Glæde og Lystighed blev taget imod

Didrik og hans Stalbrodre.

t -

Sjette Fortælling.

Osantrix's Krige med Melias

45. Kong Vilkinus*) var i den Tid be-'

romt for Tapperhed, Mildhed og Krigslyk-

ke. Han underlagde ^ig med vs^bnet Haand

detLand^ som hed Vilkineland, men som

nu indbefatter Sverrig og Gotland og alle

Smaakongerigerne og Skaane
,

Sjælland og

Jylland, Vindland og alle de Riger, som der

hore til- Saa vidt strakte sig hans Rige, soul-

Landet var opkaldt efter ham
3

og det

Lodvis A. '^^) Viltinits, A, B.
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Brug i denne S-^^a 5 at efter den forsfe Hov-
ding opkaldes saavel Riget, som Folket han

slyrer. Saaledes er delte Rige kaldt Vilki-

neland efter Kong Viikinus, ligesom ogsaa

de Folk siden ei*e kaldte Vilkiiiemænd, som
der byggede og boede lige indtil andre Folk

kom til Riget og gav deir et nyt Navn. Ef-

terat Kong Vilkinus iravde styret dette Rige

en Stund, udrustede han sin Hær, og red

^ned utallige Riddere og andre Krigsmænd
^nd iPuIineland, og holdt- der mange og storø

Kampe. Han seirede stedse over Russerne og

ødelagde hele Pulineland'*') og ovrige tiliig-

gendeLande. Dakom.imodhaniKong Her-
*iit**)j der paa den Tid i Forening med
^^in Broder Hirder beherskede Rusland og en

stor Deel af Grækeland og Ungarn og næ-
sten hele Osterrige De holdt mange

*I^ræfainger 5 ..men Kong Vilkinus .seirede

^ttidse. Derefter rykkede han med sin Hæy
^^d i Rusland og indtog der mange store

^^i'ge: Smaalensk ogPalteskiaf) og stand-

*J 3: Polen, A tilfoier: tilligcmftd Sjalknd, *0 Hert-

i^it, p.

Det ostligc romerske Rige«

i) Valtfijkia, P; d: Poloak,

I
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-ic ikke, fc5r han red ind i Holmgaard, som

var Kong Hernils HoVedstaclf Der holdt de

en Hovedtræfning, som faldt saa ud, atHer-

nit tog Flugten, og hans Broder Hirder faldt-

Der laldt mange af Russerne og en stor Deel

bleve fangne. Kong Vilkinustog dersaame-

get Guld og Solv og alskens Kostbarhe-

der, at han aldrig for havde faaet saadan en

Seier, siden han forste Gang drog i Kamp.

46. Nogen Tid derefterbleveKong Vilki-

mis ogKong Hernit forligte, saa at denne selv

skulde beholde sit Rige, men give hin Skat,

saalænge de beggelevede , af hele sit Lancl,

saavidt det strakte sig." Dermed standsede

Vilkinemændenes Hær, og Kong Vilkinus

drog, efter forst at have reist omkring i Rus--

land og beseet Landet, hjem til Vilkineland-

47. Kong Vilkinus blevsyg og gav for si^

Dod sin Son Nordian Rige og Kongevøel^^

eltcr sig. ' Denne blev saaledes Konge ovei*

hole Vilkineland. Da Kong Hernit spurg*®

dette til Rusland, kaldte han sine Mænd
sig, og talte saalunde: ^find vsere lovet

-

sagde han , cc^t jeg har ventet saalænge i^^^*

Hoisæde, indtil jegliorte,atKonningVilki"^'^

yardod; og det vil jeg nu sværge, at, omj<^o

end lever tre Mænds^ Alder, skal jeg dog al--

L
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drigfra denneDagyde Vilkinemændene Skat

tlii nu er det Aag loftet af min Hals, som
denne Konning liavdepaatvunget mig. Ho-
rer nu^ alle mine Mænd og alle Ruslands Ind-

byggere! dette mit Bud, at liver Mand i mit

Rige, som er saa gammel, at han kan ride

sin Hest og bære sit Skjold og trække sit

Sværd og har Mod til Strid, skal tage sine

Vaaben og sin Hest og komme til mig • thi nu

skulle vi hevne os paa Vilkinemændene?

thi denne Konnings Dod har nu tilintetgjort

Forliget imellem os, saa at vi ere loste fra

de Eder, vi svore Jiam.

48. Derefter rustede Hernit sig til sin

l^ortfærd fra Holmgaard, og red nordef-

"^er ad Veien til Vilkineland og en utallig Hær
sirommede fra alle Sider til ham. Og aldrig

saa£37art var lian kommen ind i Vilkineland,

for han begyndte at brænde^ dræbe og herje,

han foer med Od og Eg over hele

Landet, indtil lian'trafKong Nordian med siii

^I^r. Da kom det til et stort og lai]gvarigt

Sl^g; Mandcfaldet var betydeligt paa begge

Sider, meit dog mest-paa Vilkinemændenes,

fordi KongNordian havde mindre Mandskab,

eftersom mange Hovdinger vare blevne hjem-
le, og havde ikke ydet ham Hjælp, Enden

l2 ^
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paa Striden blev da, at Kong Nordian gav sig

paaFJugten jned hele sin Hær, og KongHernit

fik Seier, satledetpaai hele tre Dage efter de

Flygtende, og indhentede endelig Kong Nor-
dian, forhvem kunto Vilkaar nu bleve tilbage,

enten atflye af sit Rige eller faldemed Useier-

Men han tog derimod den Beslutning, at han

vilde overgive sig, i Kong Hernits Vold med
alle de af hans Krigere, som endnu vare til-

bage. Og i det nu Kong Hernit holdt Stev-

ne, og^FolketbegjerteFred afham, da kom
KongNordian til, gikfor Kongen, faldttilFo-

de for ham, og overgav sig og sit Rige i hans

Vold
,
og bad om Naade for sin Kongevær-

dJghed. Men Kong Hernit svarede ham paa

denne Viis: «Hin mægtige Konning Vilki-^

nus, din Fader, undex^lagde sig vort Rig^

og holdt mange Træfninger med os; da ko\^

vi og vort Rige i hans Vold, ligesom I nu ere

i vor Vold; og fordi vi nu hk Fred af hai"?

da skulle vi og gjengjelde eder det; alt edei'S

Rige ville vi derfor tilegne os med Skat og

Herskab, men I skal sværge mig den J^d?

at holde Fred og Troskab, saasom I nu 1^^'^'

Saaledes blev nu Forliget stadfæstet mellf-''^^

Kongerne. Da underlagde Kong Hernit sit,

hele' Vilkineland
,

og satte, for han drog
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hjem lil sit Rige, Kong Nordian^til Hovcling

over detLand, som "vi kalde Sjælland. Saa-

ledes stod Kong Heniils Rige en Stund,

Han havde to Sonner ved sin Kone; den

acldstched Osantrix, den yngste A''"aldemarj

en tredie Son havde han ved sin Frille, han

hed Ilias.

4g. Da Kong Hernit var bleve|i gam-

mel og svag, satte han sin Son Osantrix til

Hovding, og gav ham liele Vilkincmænde-

nes Rige og Kongenavn. Over dette Rige

herskede saaledes Kong Osanli^ix og hans

L'nderkonge Nordian. Kort Tid derefter

satté Heiniit sin Son Ilias lil Hovding ude i

Grækeland og gav ham der Jarldommé. Han
Var en mægtig Mand og slor Kæmj^e. Kong
liernit faldt omsider i en S3^gdomp og Iod*fla

sine sLorste Hovdinger og viseste Mænd kal-

tie lil sigj og fastsatte, hvorlunde Riget skul-

tle skiftes og bestyres efter hans Dod. Han
gav sin Son Valdemar Kongenavn^ Og satte ham
*til Konge over hele Rusland og Pulineland,

Og hele den ostre Deel af Verden. Kort efter

^ode Kong Hernit i fuld Navnkundighed, og

^3ans Sonner st3^rede Riget længe derefter.

5o. 'Kong Nordian havde fire Jonner;

ene hed Edgeir, den anden Aventrod,
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den tredie Viclolf Mittumstaiig *) og den

ijerde Aspilian. De .vare alle Riser af

Styrke og Dannelse. Da nu Kong Nor-

dian var dod, salte Kong Osantrix Aspi-

lian til Hovdiiig over det Rige , som

lians Fader liavde liavt, og gav ham Kon-
genavn- Vidolf MiLtunistang var saa vel

voxen, at andre Riser med deres Hoveder .

I<nn naaede lil lians Axler. Han var og stær-

kere end sine to Brodre
,

skjondt de ogsaa

vare Riser, og saa ond var lian at komme i

Kast med, at han sparede Intet^ hverken

Folk eller Fæ. Men da hans Broder Aspi-*

lian saae dette, lod han om hans Hals, Arme
og Fodder slaae Jernbolter, hvortil i tykke

Jernringe var fæstet en lang Jernlænke.

Denne satte han sine Brodre Edgeir og Avent-

rod til et bære og saaledes Jede Vidolf Mit-

iumstang elter sig, saa at han aldrig blev

losladt, uden naar etSlagskuldeholdes. Han
havde en lang tyk og stærk Jernstang, hvor-

med han slog fra sig i Kampen. MenEdgeir
*

havde on Hellebarde, slagen af Jern og saa

tung, at tolv Mænd ei kunde lofte mere.

*j Mitriinstangan, A paa dette Sred, Mit-cuin-stange ^•

med Stangen,
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51. Kong Osantrix vai' gift og havde

cn Kone, som, hed Juliane, en Datter af

Kong Irou af Skrottan ogBrittan *), som nu

kaldes Skotland og England. Kong Osan-

trix havde en Datter med Juliane^ som hed

Berte hin Hoflige. Jtdiane blev syg og dode,

og hele Folket sorgede over hende.

52. Melias;*^*) hed denKonge, som i de

Tider styrede Huneland, en mægtig og stor-

modig Konge. Han havde en Datter, som

hed Oda, den skjonneste af alle Kvinder:
ri

Baade Konger og Jarler havde beilet til hen-

de, men Kongen elskede Oda saa hoit, at

han kunde ikke afsee hende og vilde derfor

, ikke give hende til Nogen. Kong Osantrix

fik nu Efterretning om denne Konge og hans

Datter
j
og sendte derpaa sex af sine Ridde-

1*0, veludstyrede, til Kong Melias, og lod et

Brev affatte i folgende Udtryk; ^<ViIkine-

inaaixdenes Konning Osantrix sender Hun-,

Hernes Konning Melias hin Mægtige [og hin

Skjægside] sin Hilsen; Meget er os fortaltom
^ders Rige og hoilig er bei'onimet for os i

Skjonlied og udvortes Tækkelighed eders

I^otterOdaj thi vil vi bede om hende til vor

*) Serotati eller Mictan, A. O Milias, A*
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'Ægtekone; send derhos saameget Gods, som

det sommer sig at foJge eders Doller og vor

Ægtekone, og send alt dette Gods med be-

levne Riddersmænd og alt Tilbelior med

Store Pengeskrin^ fulde af Guld og Solv

og Klenodier
5
og til Gjengjeld vil vi tilstaae

eder vort Venskab. Dette Giftermaal er

fra vor Side saa fast besluttet^ at, om I

vil undslaae eder derfor og vanæi'e os og

Tor Ordsending, da maa dette afgiores med
væbnet Haand imellem os, forend vi opgive

denne Beslutning. Lever vel !"

55. Disse Riddere kom nu til Hune-

land til Kong Melias, og viste ham deres

Konges Brev oglndsegl, og frembåre derhos

hans Hilsen. Kong Melias optog denneHil-

'senvel, lod Brevet oplæse, og vilde hore,

hvad Vilkinelandets Konge monne ville i

hans Rige
j
og da han aldrig ior havde været

hans Ven, formodede han derfor ikke, at dot

yar et venskabeligt Budskab j hellerikke var

han hans Uven, at han kunde tænke, at han

vilde stræbe ham efter Riget. Da nu Kong
' Melias horte Brevet oplæse, og jnærkede,

hvad Jians Ordsending gik ud paa, da sv^""

rede han saalunde: ^^Min DotterOda er ble-

ven opfddt i min Hal, og er nu i^mi^n Vi^^"'



Ire gammel. Til hende have beilet Konnin-

gei^ af de slorste Lande ogHerluger, soiiiere

Jiiægtigere end Konger, og de anholdt oiu

delle 'Giftermaal niedArtiglied og Hoflighed,

Og vi n.æglede dem dog vort Svogerskab,

lordi vi elsker vor Dotter saa meget, at vi

iieppe kan afsee hendej men denne Vilkine-

^iiændenesKonning er saa stolt og overmodig

^^t han troer, at jeg heller vil give min Dotter

bort end gaae hans Hær under Oine ; men
det skal han faae at prove/^ Han bod der-

paa sin Skatmester at kaste Kong Osanfrix's

Afsendlnge i Fængsel, og sagde, at dc der

sludde oppebie deres Konge.

54. I den Tid kom til Kong Osantrix

nnge Hovdinger Hernit og Hirder*), hans

Si'odei'sonner 5 Sonner af Osantrix's Broder

'^itvs^ Jarl over Grækerne. Hernit var da el-

We og Hirder ti Vintre gammel. Hernit var

^^iiskjonneste og raskeste Mand i alle Dele, saa

Stigen Ridder i hele Vindland var hans Li-

i Turnering og alskens Ridderskab. Kong
^sanirix satte ham til Hovding over sine

^^i'dmænd, og gav haxn Jarls Navn.

*^ IIBMI— II ' 1*^— ! K II II t ! — »^^l li-Ni

*^ Osid

,
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55. Nu spurgte Koug Osantrix, at de Ria-

(lere, som han havde sendt lil Hunelaudj vare

kastede i Fængsel ; thi bod han sine Ilovdinger

' og alle shie viseste Mænd komme til sig, og

spurgte deres Raady hvorlunde han skulde bære

sig ad. Han fortalte dem, athans Mænd nu sade

i Jern i Huneland, og hvor uhæderlig Kong

Melias havde optagethans Andragende. Han
lod sig forlyde med, al han var mest tilboie-

lig til at samle en Hær, drage ind iHuneland

og prove Styrke med Kong Melias, og lagde

ti], at han danaide faae Kong Melias's Dotter

eller i andet Fald Doden* En viis Hovding

svarede Kongen , at han holdt det for klo-

gere, endnu engang at forsoge delte Andra-

gende ved Ordsending og Gaver, da Kong

Melias formodentlig havde meent, at der

viist ham mindre Ære end tilborligt v^^*

Man burde derfor tage den Beslutning y

sende andre Mænd, meget anseligei^e og lleV^

tilsammen, og med dem Gods og store G^^""

ver, og forsoge^ om Kongen vilde agte noge*

derpaa, og vilde det da end ikke lykkes >

kunde man have et Brev ved Haanden , so^'^

var affattet i langt bestemtere Udtryk end^*^^

forrige^ og forsoge, om han derved vilde I^"

de sig noget bevæge, I dette Raad sainiy^'^

• 1



r

139

kede baade Kongen og Alle , som Iiorte

derpaa. Nu kaldte Kong Osanlrix sin Fræn-
deHernit Jarl, og sagde, at han vilde sen-

de liani lil Huneland liL Kong Melias, at

lieile lil lians DoUer med smigrende Ord og

Pengegaverj men hvis det endelig ikke vilde

lijælpe, da skulde lian give hamtilkjende, at

Jianmaatte berede sig paa Ufred. Jarl(?n sagde,

^tlian var færdig lil at di^age, hvorhenKongen

Vilde sende ham, Kong Osantrix lod da af^

^alte et andet Brev, saa lydende: t^Konning

Osantrix i Vilkineland sender sin Hilsen til

Konning Melias i Huneland. I har ildeop-

^^getvortAndragende, det I hellere skulde saa

^lave skikket, at vi deraf begge havde havt

er, men nu har Igjortos ogvoreMænd
^kani, og forringet eders egen Anseelse , i

^^t I toge vore Mænd, og satle dem ufor-

^%ldle i piinligt Fængsel. Nu sender vi

^^^v vor Frænde Hernit Jarl og andre elleve

^^^^ibaarne Riddere; og have de delte An-
^^^gGnde at bringe^ at I udtage vore Mænd

pBengslet, og overgive dem lil vor Fræn-
Og derhos sende os eders Dotter Oda til

med Hæder og Pryd.^ Men der-
^^tii I vil afslaae os nogen af de Dele, som

bede om, da skal I for den Sags Skyld
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komme til at misie eders Rige og dertilLivet

, oven i Kjobct.

56. KongOsanlrix lod nu udstyre Jar-^

len og med ham de elleve Riddere paa det

anseligste til Reisen med Soly og Guld og

alsken-s Klenodier, og sendte derhos Kong

Melias mange betydelige Gaver. Hernit Jarl

red nu sydefter lil Huneland lil Kong Me-

lias
,
og kom til hans Hal, i det Kongen sad

ved Spiseboi'det. De bade om Orlov til at

gaae ind og fik den. Hernit Jaid hilser

Kongen, og frembærer Kong Osanlrix'5

Hilsen^ holder en lang Talc^ og underret^

ter ham omAarsagen til hans Reise, og hvad

]ians Ærende var, og belægger denne Sag

med anange Iiciflige Ord; men Kong Meli^*

optog hans Ærende med Misforxioielse.

fremtog Jai^len Purpur og to Bordkar afGu^^

og et Telt af Silke med de Ord, at KoHg

Osantrix sendte Kong Melias disse TiHp?

lor at hans ved Jarlen fremforte Begjeri^S

niaatte-tiJstaaes. Da svarede Kong Meli^^^'

<:,Mine Trselinder vil jeg sende ham for dis^^

Gaver, men aldi^ig maa han troe , at jeg s^^^"

ger min Dotter for Penge."

nit Jarl Kong Osantrix's Brev og Indsug ?

mea da Kongen liavde séet Brevet, s^S
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han med Vrede: ^cOsantrix, Vilklnemænde-

nes Konning, er saa indbildsk at tænke

at Lan skal faae min Dolter ved Trnds-

ler og ovex'niodig Tale, fordi jeg tog hans

sex Riddere og kastede dem i Fængsel. Did

skal nu ogs^;a hans Brodersen Hernit Jarl og

alle hans Ledsagere kastes, og kan hændes, at

K.onningOsantrix selv kommer i deUe Fæng-
sel.'' Man greb nu Hernit Jarl og hans Led-

sagere, satte dem i Jern og kastede dem - i

I^ængsel og sagde, at de dér skulde oppe-

hie Kong Osantrix.

57. Saasnart Kong Osantrix spurgte

^enne Tidende, sendte han Bud over hele

Sit Piige
,

og bod til sig hver Mand, som
^Unde trække Sværd,, bære Skjold og spæn-
de Bue, og han fik i Alt ti tusinde Riddere og

^i'e tusinde fodgangende Mænd. Han sendte

^gsaa Bud til Kong Aspilian i Sjælland, og

^^d ham sende sine treBrodi^eEdgeir, Avent-
^od og Vidolf Mittumstang og saa meget an—
^*^t Mandskab 5 som de formaaede at stille i

Marken. Disse Brodre kom med en storHær
Kong Osantrix. Édgeir og Aventrodled-

Viclolf Mittumstang og bare den tykke Jern-
stang tilligemed Jernlænkerne hvorsomhelst

^^^ren tog Veien.
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58. [Kong Osantrix bod sine Mænd, at

de skulde kalde liamKongDidrik*}, samtatde
alle skulde skjule deres rette Navnej og degjorr
'dcsom han bod. Daban nukoni iUuneland
med sin Hær, foer han fredelig frem, plyn-,

dredeikke, og gjorde intet Menneske Skade,

men kjobteAlt, hvad han behovede, for Halv-
delen niere end del var værd. Han drog imod
den Borg, somhedder Valsboi^g og yarKong
Melias's Hovedstad, og sendte nu Budskab til

Kong Melias med Bon om Tilladelse at dra-
ge ind i Staden

,
og lod sige, at han var kom-

men med en Hær fra Spanieland og vilde tjene

Kong Melias, Kong Melias svarede, at harx

frygtede, at de med deres store Hær vilde svige

ham. Didrik lod svare, at det var langt Ira

at de vilde svige ham., thi han var derimod
med sine Mænd beredt lil at offreLiyogBlod

for Kongen. Der vare nu Mange, som for-

talte Kongen, Ixvor vel han havde faret Irem

med saa stor en Hær i et fremmedt Land, og

lagde til, at Kong Melias kunde vente sig

storHjælpaf ham; men han svarede dem lidet

dertil, og lod sig formærke med, athanikke

li'oede dem altfor vel.

Fredrik

,



Sg. Borgmændenelioldt daselvetRaad

indbyrdes og sagde, at det kunde ikke være

deres Stad til Skade, men snarere vilde for-

ege dens Magt, at en saa god Hovding kom
iud i den; thi redDidrik med deres Tilla-

delse ind i Staden, Da Kong Melias blev

denne Hær vaer, forfærdedes han meget og

onskede^ at den aldrig var kommen indenfor

Murene]. Men Didrik red, med alle sine

Mænd til Kongehallen og sagde^ at han havde

et vigtigt Ærende til Kongen. Det blev

ham tilladt at komme ind, og som han nu
J^om for KongMelias'sHoisæde, talte han saa-

Wde: ^^Hil være eder Herre og alle eders

^loend!" ^Gud signe eder/^ gjensvarede

^^ongen, «hvad er dit Navn, hvo er din

•^t og Jivor er du fodt? vist er du en stor og

Anselig Mand.'' ,,MitNavn er Didrik/^ svi-

nede han; ,cj<-^g er fod i Vilkineland, hvor

^*^8 var Hertug, men kom i Uenighed med.

^•^iiuing Osantrix, saa han forjog mig af

^^tflige og formente mig der at være. Nu
jeg tilbyde eder. Herre! at modtage mig

% alle mine Mænd og vi ville tjene eder, som
ioi^have tjent Konning Osantrix;" hvor-

i^^a Diclj-ik faldt paa Knæ for Kong Melias.

*'^akkre Mand!'' sagde Kongen, ,,dn maa
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Lave været en mægtig Mand i dit Land ;
livi

blev du ei enig med din Konning, som du bur-

de tjene. Far tilbage i dit Land og forlig

dig med din Hovding!" Saa talte Kongen,

fordi han ikke ret vidste, hvorledes det

^hang sammen. Da faldt Didrik til Jorden

for Kong Melias's Fodder, gav sig i hans

Vold og bad ham modtage sig. ,(Da I har

lort en stor Hær ind i vort Land/' sagde

Kongen; ^kan det let skee, om I bliver vor

Mand , at I ikke ijeiier saa vel som os beha-

ger, og blive .vi da uenige, da vil det

koste Mandeblod, f5r vi atter faaer eder

drevet bort af Riget." Da talte Kongens

Dalter Oda saalunde: »I vil ikke gifte

mig med Konning Osantrix , som er saa væl-

dig, at han kan drive bort fra sit Rige slig

en Hovding, der, som jeg troer, kunde alenj

med sine Vaaben undertvinge hele dit Land;

hvis han vilde stride mod dig."
.
Og endn,t^

laae han for Kongens Fodder, og denne \il<^^

ikke lofte ham op.

60. Dette horte Riserne, og da ble

Vidolf "Miltumstaug saa vred, at han vil

^
'

dræbe Kongen, men de andre to Riser h"

ham tilbage, og nu trampede han i Jorden

begge Fodder, saa de gik i til Ankler" >
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og han raabte h oit og skrækkeligt : ,Herr Did-
rik

! hvi ligger du for KonningMelias's Fad-
der, du er en meget gjaevere Hovding end
iian, lader os odelægge og nedbryde hans Borg
og fare med IM og Sværd oyer hele hansRige
Tag saa hans Dotter i Bytle, og gjor hende^
dm Trælinde.- Didrik horte nu Risens

*laab, og mærkede
, at han var vred. Han

sendte derfor en Ridder ud og bod , at Ri-
derne skulde binde ham ved Borgmuren. De
gjorde som budet var, og bandt ham med
store Jernbolter. Derpaa faldt Didrik tredie
^angKongMelias til Fode, og s.g<l5: ,^For
^uds Skyld, og denHoimod og Manddom,
oin det sommer sig enhver Hovding at be-
^idde, giv mig og mine Mænd Fred her i dit
^and, thi jeg maaei være i mit eget Land for
^onning Osantrix

,
og hvis han faaer mig fat,

Vil jeg snart hænge i Galgen." ,^Stat op,
^8cle Kongen, .,og gak i Fred ud af mit Rige.
'nno Stad er nu fuld af eders Krigsmænd
Vi vil ikke have en udenlandsk Hær i

Vor J''"'^"
""^ ^ SiSr saa

,
da skulle

^
^^urer gjalde og vore Riddere skulle med

j^^gt drive e der ud af Staden." Dette horte

M^'^'^'""'
"^^^"^ ^^^"^ vred over, at

Werre laae for Kong Melias^sFodder, at

K
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han gik incl i Hallen, hævede sin knyttede Næ-^

ve og gav Kong Melias et Orefigen, saaathau

daanede paa Stedet. Og nu sprang Kong

Osanlrix op og trak sit Sværd j det sannne

gjorde og alle de Vilkinemaend, $oni vare

derindci Men da Vidolf Mittumstang mær-

kede> atjians BroderAspilian var vred, son-

derbrod lian silie Jejrnlænker, greb sin Jern-"

stang, lob dm i hele Borgen^ bg dræbte for Fode

baade Karle bg Kvirider ^ Born og Fæ og aU

hvad Levende, der kom for ham5 0ghanraabtø

nu: ^^Hvor er dti, Hernit Jarl! Værmunterog

glad, jeg skal sriart kortime at foi^Iose dig-''

Hernit Jarl horte hans Raab og blev gl^^^

og de begyndte nii at lose sig og bryde ud

Fængslet) og een afRidderne> Ved NaV'^

Herman^ var Saa stærk ^ at hari endelig '^'^

Fængslet brudt, hvorpaa de lob denVei, bV^^

de hortbRisensRaab. Der dræbte nu"Vi]kii^^'

mændene Utallige^ men Kong Melias undkom*
m

ved Flugt; i

6 i. Nu toQG Vilkinemæridene K^^*'

Melias's Datter Oda og alt Losore^ soi^i
v

i Borgen og bragtb det til deres Hovdi^t^J '\

Denne sagde nu til Oda : ijEfterSom din
J'^

dei^ ikke vilde give digtiIKonning05ant^^^^ ,

vil jeg nu fore dig til min Herre og ^ '

i

kjobe mig Fred hos ham." «Herre!'^
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rede Oda, ^^saavidt er det nu kommet mecl

Vor Sag, at I maa raade for, om I yi\ give os

Pred eller ikke,'' Da tog Hovdingen en Sko,

Som var slaaet at det hvideste Solv, satte

dernæst Kongedatteren paa sit Knæ og trak

Skoeii paa hendes Fod^ den var hverken for

storeller for liden, men iietop som den kun-
de være gjort til hende^ Derpaa tog han

denne Sko a^ og tog en andeh^ som var slaaet

roden Guld, trak deti paa éammeFod, og

Vilde see j hvorledes den kløedede^ og den

P^^ssede halvt saa godt som den forrige- Da
strog hun sine F odder, saae op i Luften og

^^§de; jtGud i Himlen! ixaar vil du være
*^^g saa huld eil Herre % at jeff maa leve den

T^^gj
at jeg^an pynte min Fod i Vilkineland

^ Konning Osantrix's Hoiseede I'' ^JUn er

Dag kommen, Prue!" svarede Kongen
^^^d et Smil, ,tat Gud er dig saa huld, at

j

^^aa pynte din Fod i Konning Osantrix^s
r J^'^isaecle/' Da mærkede hun, at det var

j^^^g Osantrix, og favnede ham blidelig.

\ ^^Paa drog Kongen, efter saalundeat have

i

^^f'^rt sit Hverv ^ hjem med Kongedatteren

T ^§ Sendte kort efter Mænd til Kong Melias,

(

^^^^ indgaae Forlig med ham. Skjondt

Melias havde bestemt, at den Mand,

I
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som fik hans Datter^ skulde have Hælvten af

hans Rige, vare dog Kong Osanfrix's Til-

bud disse : at han vilde have Oda til sin Æg^
tekone, men vilde dog ikke formindske sin

.Svigerfaders Rigo, saalænge han levede; forst

efler hans Dod vilde han tage det hele Rigø

i Besiddelse for sin Dronning Oda. Paa

disse Vilkaar bleve de godt forligte, hvoref--

ler Kong Osantrix holdt Bryllup med Oda,

og de levede sammen i Fryd og Held, og

fik en Datter, som de kaldte Erka, der bleV

en meget deilig Mo,

Syvende Fortælling.

Attilas KHgB med Melias og Osajiifi^'

6^1, Der var til de Tider en Konge, '^^^

Navn Osid, som herskede over Frislan^

var en stor Hovding og rigbaade paa

ogLosore. Han havde to Sonner, af li^^l^^^

den ældste hedOrtnit*) ogdenyngste^^^^

O Ortun, A
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Atlila blev tidlig stor og stærk af Kræfter,

en duelig Ridder og gavmild, men vilde ved

enhver Leilighed have sin Villie [frem. • I

hans tolvte Aar satte Osid ham til Hovding

over alle sine Riddere. Attila rykkede ofte

til Kampmod Kong Melias, og da denne var

afkræftet af Alderdom og ingen Son havde

"^il at værge Riget, gjorde han stor Skade og

Indtog mange Borge i Huneland, Omsider
faldt Melias i en farlig Sygdom; han lod da

sine Hovdinger kalde for sig og talte hemme-
lig mange Ting til dem. Det gjorde ham
^ndt, sagde iian, at han ikke havde no-

S^uMand, som kunde styre Riget efter Jiam;

^^iis Datter var gift bort nord i Vilkineland

lians Svigerson, Kong Osantrix, var for

Ungt borte til at han kunde styre ogsaahans

^^ge. Men da Herr Attila herjede i Huneland,

'^iJnde han derfor vente, at Hunelands Rige
^'^Ide gaae ud af Slægten , isteden for at det

hans kjæreste Onske, at Kong Osantrix

^ I^-iget og kunde værne det mod Attila.

Melias til sin svære Sygdom desuden
"Ti

^^nne Bekymrings saa dode han endelig

8 blev meget begrædt, fordi han var en
^^dseel og gavmild Konge, og holdt vel over

^^^'n, saa længe han styrede Huneland.
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Da Kong Osids Son Attila spurgte Mélias's

Dod, stevnede han Folket fra alle Rigets

Kanter til Tliinge, og holdt nu en lang Ta-

le 5 hvorlunde h^n havde gjort flere Krigstog

ind i Huneland, og hvor mange Borge a£

Kong Melias's Rige han havde bemægtiget

sig; tilsidst svor Iiqu paa, at han ei vilde

vende tilbage til sin Faders Rige^ forend han

var Herre over hele Huneland, Af denne

hang Tale gik der stort Ry, og der gik eii

stor E)eel af Dagen bort med at lovprise ham

for hans Mildhed og Tapperhed, og han var

nu bleven langt mægtigere end hf^ns F^^sexi-^

der for hani havde yæret,

65- Attila blev nu taget til Konge oye^

Hæren^ pgLandsfolket gay hamKongenaVi^*

men han deriinojsvor dem at holde troh'^

over Lov og Ret. Derefter foer han^rn^^

vsebnet Haand over hele Huneland, bo\^^

mange Treefzainger ^ for han fik heleMeli^? ^

Rige undertvunget^ Kqn^ Attila bestei?^^^

Staden Susa^ soin nii kaldet Susak *) til s^'^

Hovedstad og han bley en mægtig; Kowg^*

Lang Tid var der Ufre4 imellem Iiam

f sin

•) Nu Soest i Vfistfalchj Iiar ehdnU flcrt Spor

fordums Stoirelse og Herlighed.
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Vilkinemændene, da Kong Osantrix for-

meente, at Kong Allila havde [med Fjende-

liaand bejnægtiget sig Riget Huneland, saa at

Kong Osantrix ingen Stat fik af det. Kong
Osid, Attilas Fader, dpde og hans æld-

ste 'Son ,Ortnit arvede sin Faders Ri-

ge, og blev Konge i Frislf^nd, Han hav^

de en Sonj soni han efter sin Fader kaldte

Osid, og siden sendte til Kong Attik; hvor

han bleVj ppfodt JDenne Qsid bley væl-

dig Mand, og Kong Attila satte ham til Hov-
ding ved sit Hof over mange Riddere. Paa

den Ma^ide stod Riget ei; lang Tid?

64, Det var engang, at Kong Attila

kaldte sii^ Fiksende Osid til sig, og sagde, at

^lan vilde sende ham nordpaa til Vilkineland

til Kong Osantrix medi det Ældende, at

teile paa hans Vegne til Kong Osantrix's

•tjatter Erka, Han gav ham ogsaa en anden

•^ovding, nemlig en Flertug ved HoflFet som hed

^i^dolf, med paa Reisen
5
og dem til Folgegav

^iftu tyyeRiddere, deniestbelevne oghoviske,

fandtes ved hele Hoffet, Hver af dem
havde tvende veludrustede Svende, saa at

hele denne Færd var i alle Henseender paa

anseligste uåsiyreh De rede nu Veien

^^'^m til Vilkin^land , havde Held paa Reisen,
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pg traf omsider Kong Osantrix i Sverrig.

Han modtog dem vel, og skjondt Attila var

hans Uven, vilde han dog hore hans Æren-
de. Da fortalte Osid Kongen liele sitÆren-

de, at Kong Attila onskede sig hans Datter

Erka tilægte. Delte Andragende optog Kong
Osantrix ikke vel, men sagde, at Kong At-

tila havde beniægliget sig hans Rige og til-

foiet Vilkihemændene megen Overlast. Imid-

lertid, sagde han, skulde hans Afsendinge

yære velkomne, den Stund de vilde dvæle

der, men da Osid og Rudolf mærkede, at

deres Ærende ikke havde det foronskedø

Udfald, begave de sig strax paa Hjemreisen,

og talte nu indbyrdes om, at de aldrig hav-

de seet saa deilig en M6 som Erka og der-

næst hendes Soster Berte*) liinHoIlige.

65. Efterat være underrettet om dette

Afslag, sendteKong Attila Bud til een af sine

Hovdinger, Markgrev Rodingeir som

herskede i en Borg ved Navn Bcikalar***)?

og vaj; den slorste Hovding i hele Kongens

^ ^

*) Heiat, A. *) Rudolf. P.

Egentlig Bechelaren, nu Pechlarn , i Osterrig vetl

Donau; her menes derimod en Stad ved Rhin,

i'ormodcntlig er dette Mavn forvexict med Bacharac^^'
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Rige. Da nu Markgreven kom til Susa, sag-

de Kongen, at han vilde sende ham til Vilkine-

Undlil KongOsautrix at bede om hans Datter

Erkas Haand paa hans Vegne, ^jOg om han vil

iiægte os sin Datter,'" lagde Kongen til, ^^og

saaledes bevise os Vanære, da behover du

ikke at holde det skjult, at han kommer til

^t ruste sig og sit Rige mod Hunnernes Hær,

Markgreven drog nu Veien frem til Vilkine-

li^nd, og havde tredsindstyve Riddere og

^ange Svende med sig. Han blev vel mod-
*aget, hvor han drog frem, fordi han varen

"^idt beromt og vennesæl Hovding, og oA'-er-

fiik de Fleste i Mildhed, ligesom han ogsaa i

'l'urnering besad Fortrinnet. Da han nu

tilVilkinelandy traf han KongOsantriXj

^^in tog særdeles vel imod ham cfler hans

^tand, gjorde et præg ligt Gjestebud og ind-

mange af sine Venner til sig.

66. Efterat dette Gilde havde varet i

^^*^t)agej sagde Markgrev Rodingeir lilKon--

f^^' <J maa nu hore det Budskab, som
^^S hat at bringe eder fra Huneland : ^^Kon-

hin Mægtige sender Konning
^^ntrixsin Hilsen, beder Gud hjælpe eder
eders J\ige^ og onsker derhos at faae eders

'^^ter Erka med saamcgetGods og Anseelsej
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som det sommer baade eder og ham, og det vil

lian gjengjelde baade ved Pengegaver og

andet Venskabstegn , saa yist som hans Rige

^tq^er nu i blomstrendeAnseelse overalLHu-

neland og har\ devhost er den berpiflteste blandt

Konninger/^

67. c^Di; er en god Hovding
,
Markgrev

Rodingeir var Kongens Syar, ^^og udforer

vel din Herres Ærende ^ mexi det tykkes mig

underligt, at Konning Attil£^ er saadjærVj at

|aan drister sig til at beile til vor Potter, da
k _

|;an dog mod væbnet IJaand indtog vort Rige;

pg det ev det eneste, som har skaffet han!

Anseelse, thi han^'FtHder Osid var en ube-;!"

tydelig Kpnnin^ jv^g hans Æt er ei saa an-^

$elig som " y^?"|!^^^^5i^ Frænder have v^"'

ret; hvi skål jeg derfor holde hani saa hoit

i Ære, atfeg skal give ham niin favre Dottei*

Erkaj.sqm jeg qjsk^r hoiere end hele mit P-i^

get I kan fare i Fred ov^r hele vprlLaW^

pg yæifQ Yelkoinrnen Jios 0$, men Konnir^^

Atlila mac; ikke gjore sig nogen Forhaabnii^S

pm> at jeg gifler Jaam min Dotter E^^^*

j^tjerre gjensv^redp Markgreven , u^^^

t()pnkte Konning Altila, at han A^ed at send^

QS^ skulde see sit Ærende udfort efter

Onlke^ Pgcjet yil og blive Enden hei-af?
^^^^
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Konning Attila er en stor Krigsmand, og

han har mange tusinde tappre Riddere, som

brænde af Lyst til Strid. - Nægter I altsaa

Konning Attila eders Dotter, er det at for-

ttiode^ at han vil gjore megen Skade paa,

eders Rige , saa I m^ae være beredt paa 3 at

See eders Land odelægges, hvdd enten saa

Seiren yil falde i hans eller eders Lod.''

Pa svarede Kong Osantrix leende: ^^Du er

en'bravMand, Markgrev Rodingeir! og ud-

forer dit Ærende, §om det er dig budet, og

du skal ikke have nogen Sag af 05 for

dette; men bed kur) din Herre jo lordes hej-

We komme i Vilkineland med sin Hær; ham
frygte vi kun lidet, og det 3kal haii gande^

tot han drager hjem igjen^ at Vilkinemænrr

*iene have skarpe Sværde og stærke Skjolde,

ii^arde Brynjer Qg, gode Heste, og undslaae

^ig ikke for Kaipp^ Med denue Beskeed

^t'og Markgreven Bort, og Kpng Osantrix

é^V ham gode Gaven Hm fprlgatte Reisen

^afbrudt til Susa
, og fortalte flu Kong At^

^^^^s hvad Udfald hans Faerd havde faaet, pg
der ingen Forlmiibning var om y at Kong

Qsantrix vilde give ham sin Dattert

68. Da nu Kong Attila fik denne Ti«
^^Udej Bendte han Bud pver hele sit Rige^

y
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samlede sig en Hær i den Agt at drage ti[

Vilkiueland og hevnende udslette sin Be-

skæmmelse. Med fem tusinde Riddere og

en betydelig anden Hær *) rykkede han ud

af Susa, drog nordpaa til Vilkineland, og

skjændte og brændte, hvor han foer fx'em,

nedbrod Kastellerne og lagde Byerne i Aske.

6g. Kong Osantrix sendte nu Bud til

Sjælland efter Aspilian **) Rise. Denne

rykkede derpaa med sine Brodre mod Attila.

Det kom til etstort Slag, hvis Udfald blev, at

Vilkinemændene gave sig paa Flugten ef-

terat have mistet fem hundrede Mand, At-

tila satte efter dem langt ind i Vilkineland.

Aspilian Rise og hans Broder Edgeir flyede

til Osterrige, menVidolfMittumstang tog der--

imod, tilligemed sin Broder Aventrod^ Flug^

len til Kong Osantrix. Men Kong Attila bc-^

niægtigede sig alle Aspilians rorhge Eicn-'

domme foi^uden meget andet Bj^tte.

70. Saasnart Osantrix nu fik Nys oni>

at Attila herjede i hans Rige, samlede haU

en Hær og drog imod ham, og da han vai*

*) P. tillægger: af det Slags Folk, der kaldes Scf

gcncer.

**) I A kaldes han stundum i Nævncformen Aspii'*^*
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kommen syd i Jylland, havde han li tusinde

Riddere og en stor Hær andet Mandskab,

Han vilde nu lade det komme til Slag, men

Kong Attila drog atter sydpaa til Huneland-

Osantrix satte efter ham med hele sin Hær,

Og da Attila naaede den Skov, som udgjor

Grændseskjællet mellem Danmark og Hune-

land, opslog han sine Telte, agtende der at

Vente paa, om Osantrix vilde ride ud af sit

Rige ind i Hnneland*

71. Saasnart Kong Osantrix naaede

Skoven, gjorde han holdt og lod slaae Leir.

En god Ridder, ved Navn Rudolf, holdt da

Vagt i Skoven. Da han mærkede det, red hau

tilbage til Kong Attilas Hær og fik sig trehun-

drede fuldtvæbnpde Riddere. Saasnart Nat-

ten nu brod frem, og Morket faldt paa, red

Iludolfined sine Mænd tilbage over Skoven,

l^vor han ved Udkanten kom bag paa Kong
Osantrix's Vagtmænd, tolv i Tallet, ogned-
l^»gde dem alle. Dernæst red hanmed sine Folk
^1 Kongens Leir, lod alle Lurerne gjalde, og

dræbte nu Alt, hvad der kom for dem, baade

og Heste, og forst efterat Iiave anret-

en stor Skade, vege de for den betydelige

Overmagt atter tilbage i Skoven. Rudolf
^ftersaae sine Mænd og havde ikke mistet



i5é

en ehestej bg der var heller Ingen liaardt

saaret, skjondt der paa Osantrix^s Side vare

blevne fem hundrede Mand. Rudolfs-ed nu

tilbage til siii Konge
^
og fortalte isin Færd

[ogtilfoiedej at der for Tiden ikke vilde kun-

ne udrettes merej. Kongen sagde j at han

skulde have Tak derfor
,

og udlod sig

derhos medj at han selv ogsaa vilde lontie

ham for denne Daad. Efter denne Vaaben-

iætd skiltes Koqgernefdr den Gahg og dro-

ge hiem j hver til sit, Attila lilSusaogOsau*^

txix til Vilkitieiand*

72. Medens Kong Attila liu dpholdt

sig i Susa> gik Hertug Rudolf engang for

ham; ^jHerre!'' sagde han^ ^^en Bon har jeg til

eder^ at J nemlig giver mig tre hundrede

Riddere j
og saameget Guld og Solv, sonl

jeg troer fornodenttil et Tog; som jeg agter

at gjore. ^jHvOrhen Vil du fare^" spurgte

Kongen
j

^^at du behover saa meget Mand-^

skab.'*' f cfDet faaer I ei at vide svarede Ru-
dolf, ijivorhen jeg agter mig; men kommer

jeg ei tilbage inden tre Vintres Forlob, da

kan I holde mig for dod," Kongen tilstod

ham> hvad han bad om; hvorpaa han med

tre hundrede Riddere drog ud af Susa og

Vendte nordpaa til Vilkineland, Da de
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havde naaet en ubeboet Skov^ opsloge dé

deres Telte, og eflerat have dvælet der eii *

Nat, kaldte Rudolf alle sine Mænd for sig og

talte saa : ^^Derine Skov er ubeboet og intet

Menneske færdes heri Nærheden ; her skulle

I bygge eder Huse Og oJ)holdee3er, indiil jeg

kommer tilbage til eder. For dette Quld og

Solv, sdiil jeg herved DverfeVeréredei*, skulle

I skaffe eder Mad og Drikkevarer og Klæder

Vel og ailst^ndigtj I klihtie sfendeMændom-

kring i Herrederne tor at kjobe hvad I be-

hove. Hvis jeg nu ikke koinmeJ: til eder ef-

ter tre Vintres Forlob j da skulle I drage

hjem, og fortælle Konning AUilaj at jeg er

dod." Eflersaalunde at have fuldeiadt sin Ta-
le^ tog Hertugeii eri sidHat paa^ Steg der-

næst til HeSt og red Hu ind i Vilkinelaud, og

kaldte sig Sigfrid *) som er det samme Navn
Som vort Sigurd; Intet Mærkeligt modte

ham, for han kom til Osaiilrix. Saasnart

han kom til Kdugehallen, udbad han sig

Porloy at gaae ind i Hallen. Han saae alde-

les ud som en aldrende Mand, der .var svag

paa Oinene, havde de^^hos en sid Hat paa,

saa at man neppe kunde see hans Ansigt.

*) Sigurd, P,
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7S. DaRudolf nu kom for Kongen, faldt

han til Fode for ham t^Herr Konniiig Osan-

trix!'^ sagde han, j^tilstaa mJg Ophold i

eders Rige for Guds og eders Kongcdojnmes

Skyld." «Hvo er du?'' spurgte Kongen,

j-^liveden kom du, og hvorhen agter du dig,

du taler vore Uvenners*) Tungemaal, hvi

er du kommen her?" cjHerrel'' svarede Ru-
dolf, (Jeg er fodt i Rusland, der har jeg mine

Frænder og var en mægtig Mand ligesom

min Fader. Sigfrid er mit Navn, og jeg

har flyet mit Rige for mine Uvenner/' ^(Du

er en hunniskMand," svarede Kongen, ^^og

efter din Væxt at domme kunde du være de^
I

Rudolf, som tilfoiede mig saa stor Skade, at

han paaeen Val dræbte fem hundrede afmine

Mænd. Fik jeg ham fangen, skulde jeg vist

nok lade haiA hæng? op udenfor min Borg/'

^fNei," svarede Sigfrid, ^^aldrig stod det vel

til mellem mig og Konning Attila: jeg var

hos Konning Melias og havde fire Brodre,

hvilke Attila hængte den ene, dræbte deu

anden med Sværd og saarede dentredie, soni

endnu laaei Saar, da jeg foer derfra, saa j^S

ei veed, om han maaskee allerede er dodj

*3 Hunnernes, P,



I6t
r

men derefter dræbte jeg hundrede af hans
Mænd, brændte fem afhans Gaarde og %ede
siden bort afHuneland." ,,Det vårret enMand-
domsDaadj som du der bedrev," sagde Kon-
gen j ..skjænke Gud dig derfor sin Naade*
og vær os velkommen

j
og hvis det er sandt,

hvad.du siger, da skal jeg give dig Jarldom-
ilie,' ogsaastort et Rige, som du onsker dig."
„Herre!" svarede Sigfrid, .Jeg onsker at være
nogle Aar i dinHuustrop

,
og om dineMænd

omgaaes mig vel, og det staaer mig an, da
Vil jeg dermed tage tiltakke." Dette holdt
Kongen for vel talt, og lod det forblive der-
ved. Rudolf dvælede nu der i to Vintre, og
talte i hele den Tid ikke et Ord med Kon-
gens Datter Erka. , ,

' 74. Det traf sig nu , at en mægtigKon-
ge, ved NavnNordung udefra Svåben kom
til Kong Osantrix, for at beile til Kongens
t)atter Erka, Hernit Jarl og hans Broder
J5irder *) understottede meget dette Gifter-
^^a], og Kongen var og selv vel tilfreds der-

J^ed , men lod det komme an paa Datteren;
UnderKong Nordungs Ophold der lodOsan-

anrette et stort Gjestebud
5 men Erka

*^ Osid , p,

h
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sad, omgivet af tredslndstyve hæderlige Moer,

i et Kastel, hvis Gange aldrig betraadtes af

nogen Mand. Da sagde Kong Osantrix til

sin Ven Sigfrid: ^^Du har nu været i mit Ri-

ge to Vintre, du er en viis Mand og en djæi'v

Helt, oprigtig og sanddru; thi vil jeg sende

dig til rnin DotterErka,_at sige hende^ atKon-

ningNordung beiler til hende, og du skal da

udforske hendes Tanker om dette Andra-

gende.'* Kongerne Osantrix og Nordung

sade ude paa Borgmuren > da delte skete.

75* Sigfrid gik efter Kongens Bud til

Kastellet og bod det oplukkes. Da Konge-

datteren fik at vide j at det var en Afsending

fra hendes Fadet
^
tog hun kjærligtmod ham,

bod ham velkommen
>

og spurgte 5 hvad

Ærende han havde did* ^iDumaa væré en vii^

og snild Mand," foiedehun til, c^ingenMand

har været hoS min Fader i to Aar. d^r hai*

opfort sig saaledes som du, Intet udforsket

uden hvad dig er tijladt, og hidtil aldrig talt

med mig." j^Jomfru!" svarede Sigfrid, «^det

hændes ikke ofte i vort Land, at en Maii^

tidlig eller sildig drager til sin Drotning i B^''

sog, uden Kongen selv sender ham 5 og

skulle udenlandske Mænd tale med hoiby^"^

dige Moerj den Leyemaade lærte jeg i .Hu' I

h
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neland. Men da nu selve Kongen har sendt

mig for at tale med eder, skulle vi derfor

talelonligen, saa at intet Menneske horer der-

paa.'^ Da sagde JomfruErka til sin SosterJom-

fru Berta : <^Gak ud af Kastellet tilligemed

alle I andre! og skulle vi ene to her blive

tilbage, saa at han kan udfore sit Ærende.^*

Nei,'^ sagde Sigfrid^ ^^vi viile tage en anden

Beslutning, som er meget skjonnere. Lader

osgaae udi din Have, og der tale om mit

Ærende til eder; thi Kongen siddei" paa sin

Borgmuur, og kan dasee, hvad vi tage os

for, uden dog at kunne hore vor Samtale,

og derhos aner da intet Menneske, hvad en

Udenlandsk Mand taler til dig." <<Vist er du

en beleven Ridder,'^ svarede Erica, e^og lærte

hoviske Sæder . i din unge Alder;'* hvorpaa

liun kaldte paa een afsineMoer, ogbadhen- «

de tage to Hynder, og lægge dem ud i Æble-
haven. De gik dernæst ud og satte sig ned

^nder et skjont Ti-æ, hvor Osantrix ogNor-

^ung kunde see dem, men alle Moerne gin-

bort fra dem.

76. t£Jomfru!** begyndte SJgfrid, ^see

1 noiere paa mig, naar jeg tager min Hat

I
^f! jeg sveg Karle, jeg sveg Kvinder, jeg har

[
'^Vegot Konning OsantriX) jeg sveg Kon-*

La
I
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jiing Nordung, jeg sveg dig, Jomfru! llii jeg

er ikke Sigfrid men i det Sted Rudolf, Konning

Attilas Mand^. Han har sendt mig til dig

at bede dig for din yndige Anstand at love

dig til min Heire. Tag ham til Mand og

bliv hans K one 5 da vil han give dig belevne

Riddere, store Borge og meget Guld, I

•guldbordyret Purpur skal du klædes
5
og alle

dine Moer og Hofkvinder skulle være hoi-

baarne og bære guldindvævet Atlask. Mæg-
tige Hertuger skulle bære Slæbet efter dig;

men selv skal du være den storste Dronning

i Verden," Da svarede Erka med megen

Vrede og Forbittrelse og raabte: ,^Min sode

Soster Berta , hor engang denne Mands

Ærende; han,er ei Sigfridmen i det Sted Ru-

dolf, Konning Attilas Mand, og han har sv^--

get mig og sveget min Fader. Gak nu til

min Fader og sig ham denne Tidende, og bed

ham snart at hænge denne Mand op, han som

dræbte fem hundrede af min Faders Rid-

dere." tftGjor som jeg beder dig!" tog Rudolf

igjen til Orde, ^cdragmeil mi^, og bliv KonniJi^

Attilas Kone; men din Soster, Jomfru Ber^^

skal være min Kone." Da svarede Bert^?
*

det hun henvendte sigtil Joinfru Erka: ^fl^

er et Kongebarn; ei sommer det dig at fo^"^
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raade Nogen. Denne Mand kom til dig paa

Tro og Love j det er din Hæder det gjelder,

lad ham derfor fare i Fred hvorhen han vil*

Soster! hvad sagde du ikke selv engang?

jeg horte hvert Ordj du talte, saalunde : Hel-

lige Gud i Himlen! skjænk mig den Naade,

at jeg maa vorde Hunelands og Konning At-

tilas Dronning. Husk nu paa dette. Gud,

har nu forundt dig det, hvorom du bad, og

ei skal du forraade en udenlandsk Mand,

men du skal være Konning Attilas og Hu-
nelands Dronning, og jeg vil fare med dig.''

Berta havde neppe udtalt, ^for Rudolf stod

op og vilde gaae bort , i den Tro , at Dron-

ning Erka vilde sige Kongen det, ligesom

hun truede; men i det samme raabte hun

hoit: f^Hor gode Ven Rudolf! kom tilbage og

gak ez bortj jeg vil gjerne være Konziing

Attilas Dronning men Berta din Kone j tilPant

herpaa giverjeg dig min Guldring; og udlæg

du nu en Plan til vor Flugt.*'^ Folk tx*oede

Hu, at hun vilde have Kong Nordung, men
om liam blev ikke et Grd bragt paa Bane.

Sigfrid gik derpaa ind i Hallen til Kongen-

Kong Nordung tiltalte ham straxmed de Ord:

<tGode Ven Sigfrid! har du trolig udfort voi^t

^i-ende, da skal jeg lomie dig vel og gjore
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dig til min Mand og Jarl, og give dig et stort

Rige.'' t.Herre!'' svarede Sigfrid, j^troskyl-

dig sagde hun mig, at hun ikke vilde gifte sig

i de næste tolv Maaneder, og til Bekræftelse

herpaa gav hun mig sin Guldring. See her

nu, Herre! denne Ring, men saa sandt Gud
hjælpe mig, udforte jegmitÆrende saa godt jeg

kunde, ogjegkan ikke faae det bedre udrettet,

og venter jeg^ at faa udenlandskeMænd ville

udfore bedre for lige hæderlige Herrer hvad

dem bliver betroet ifremmedtLand." Kong
Nordung takkede ham meget for hans Ulei-

lighed og sagde, at han vilde bie derefter i

\ disse tolv Maaneder, om hans Ærende da

vilde lykkes. Efter denne Samtale lavede

Kong Nordung sig til;, og reiste igjen hjem

til sit Rige.

77. Kong Osantrix kaldte sin VenSig-

frid tilsig, og da denne kom for hans Hoi-

sæde, sagde Kongen: c^GodeVen^, Sigfrid-'

du har været i mit Rige to Vintre, og

har jegforsogt, at du er en beleven Ridders*"

mand, og da du har været en mægtig

hoibyrdigMand i dit Fædreland, vil jeg

give dig noget Rige^ og du skal være H^^^

ding over min Huustrop, ride med min^^^

og værge mit Land " Da svarede Sig^^^'
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fjeg kan ikke faae Konning AtHIa fuldt gjen-

gjeldet, at han dræbte mine Frænder, og

drev mig iframitRige. Minnnge Broder Ali-

brand blev saaret, men han er nu igjen hel-

bredet; thi vil jeg nu besoge ham, og han

skal være eders Mand, Herre! han er en

meget raskere Mand end jeg og bedre Ridder,

det er netop en Mand, som du kan have Ære
af at tage imod/'' Osantrix gav ham det Svar,

at han syntes godt om, at han drog efter sin

Broder, og at de kom der begge ogblevehans

Mænd.

78. Derefter red Rudolf bort lige til

den Skov, hvor hans Riddere vare. Disse

havde holdt sig vel, siden de skiltes. Han
tog nu Attilas Broderson, den unge Osid, i

Folgemedsig, ogderede begge Veien frem

til Vilkineland til Kong Osantrix. Sigfrid

gik for Kongens Hoisæde, bukkede sig for

ham og hilsede ham ærbodig, Kongen fav-

nede sin Ven vel
,
og spurgte hvorlunde det

var gaaet ham. ^^Herre!" sagde han, <<her

er kommen den unge Alibrand, og nu skal

du see, hvor smuk han er," Kongen tog nu

Vel mod dem og sagde, at han vilde gjore

dem begge til store Hovdinger i sit Land*
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79. Da de nu havde været der syvDa-

ge, gik de ojn Aftenen, som Kongen var

gaaet til Sengs, uformærket til deres Heste,

efter i Forveien at have taget deres Vaabeu

og Kostbarheder, og rede til Kastellet til

Kongens Datter Erka. Saasnart de kom der,

gik Erka tilligemed sin Soster Berta imod

dem, og begge vare nu beredte til at ridebort

med dem. Thi rede de samme Nat saa iil^-'

somt deformaaede, og rede saaledes baade

Nætter og Dage saa stærktsom de selv og de-

res Heste kunde holde det ud.

80. Saasnart KongOsantrix blev vaer,

at han var bedraget, bod han sine Riddere

ruste sig og red selv i deres Folge efter Iiine

Nat og Dag saa iilsomt det var mueligt. Men
da Rudolf kom til sine Mænd bleve deover-

maade glade ved ham, yii de vare næsten i

Frygt for at have mistet ham. De rede nu

ae. Veien til Huneland, men Kong Osantrix

satle efter dem med sin Hær, og kom dem
endelig saa nær, atRudolf oghansMænd nu
saae, at de ei kunde undllye ham; thi re-

de de ind i et Kastel, ved Navn Marsteen*)

Markstein P; formodentlig Marstcin, en Egn i garn--

mel Saxen mellem Weisbeck og Hameln.



169

i Falsterskov og lukkede Kastellet ef-

ter sig.

81. Kong Osantrix kom nu til Kastel-

let naed hele sin Hær og slog Leir omkring

det. Men Rudolf havde sendt to Riddere tir

Iluneland til Kong AUila, at lade ham vide,

hvorlunde han havde udfort hans Ærende,

og liyorledes Sagei'ne nu stode. Saasnart

disse kom til Kong Attila og berettede deres

Ærende, raabte han strax, at man skulde

bringe ham hans Vaaben; han lod derpaa

blæse i alle sine Lurer, sendte Mænd rundt

om i sit Rige, og samlede en talrig Hær
sanmien, red Dag og Nat saa stærkt han

kunde ligetil han kom i Falsterskov.

82. Rudolf og Osid og deres Folge

havde imidlertid stredet hver Dag med Kong
Osantrix's Hær og dræbt en stor Deel af den

j

stundum havde de gjort Udfald af Kastellet,

men stundum stredet paa Bastionerne
,

og

for Kong Attilakom dem til Undsætning, hav-

de de mistet tredsindstyve men Kong Osan-

trix hundrede Mand. Men da Kastellet var

Saa stærkt, at Kong Osantrix ikke blev Me-
nter af det, og han nu fik sikker Efterretning

*) Flastcrsliov, An (mea Avnz Magnci Hasnd>
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om, at Kong Attila var koitimen i Nærheden

med en mandstærk Hær, brod han op og

red hjem i sit Rige
,
og paa den Viis skilr

tes de.

85. Da nu Erka og Rudolf bleve vaer^'

at KoHg Osantrix var reden bort, sagde Ru-j

dolf til sine Mænd, at de skulde tageVaaben

og Heste og ride Kong Attila i Mode. Som
sagt saa gjort, og det rarede ikke længe,

inden de modte ham j^aa en skjon Slette.

Hans Hær bestod af ikke mindre end femten

tusinde Riddere. Da overgav Rudolf Osan-1

trix's Datter Erka til Kong Attila^ og der

blev en stor Glæde paa begge Sider, Kong

Attila begav sig nu paa Hjemreisen. Kort

efterathan var kommen til Susa, lod han

anrette et anseligt Gjestebud, hvortil han

indbod alle de fornemste Mænd i sit Land,

og holdt saaledes Bryllup med Erka
,
og gif-

tede med det samme Kong Osantrix's anden-

Datter Berta med sin Hertug Rudolf og gaV

ham et stort Rige i Huneland. Dette Gild^

varede i samfulde syvDage med megen Gland^

baade i Hensyn til den talrige Forsamling'

der indfandt sig, alskens Lege> der anst^^""

ledes og Hædersgaver, der uddeeltes. Kong

Attila styrede nu sit Rige tillige med 5^^*
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Dronning Erka* De havde to SonnerErp

og Vilum Fra den Tid af var der ea

stor Ufred mellem Hmieland og Vilkineland

og Rusland. Kong Attila holdt mange Træf-

ninger med Kong Osantrix og Russernes

Konge Valdemar, og de havde vexelviis

Seier, saa at disse Riger i lang Tid Viire

hjemsøgte af meget Uveir og Ufred, [Men
Sagaen viger nu fra disse Kongers Tvedragt

og taler en lang Tid om andre Mænd, men
kommer dog tilbage til dem, for den aldeles

slutter.]

Ottende Fortælliii

Traller og Hildegunde*

84. Kong Attila var en mægtig Konge over

talrigt Folk og vandt mange Riger. Han
^i'aadte i Venskabsforbindelse med Kong
•Ermenrik, som paa den Tid herskede over

*) Vitum, A,

4
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Pulien *)» Disse to indgik Venskab mellem

sig, saa at Attila sendte Ermenrik sin Frænde

Osid med tolv Riddere
^
og denne i^jen At-

tila sinSosterson Valter alVaskasteen ligele-

des med tolv Riddere, Valter var da tolv

Vintre gammel
,
og forblev der i syv Vintre*

,To Vintre efter kom ogsaa Hildegunde)^ en

Datter åf Ilias Jarl i Grækeland, som bleV

sendt som Gidsel til Kong Attila. Hun var

ligeledes tolv Vintre gammel, og hun og Val-*

ter fattede Kjærlighed til hinanden uden

Kong Attilas Vidende.

85. Det var en Dag, at der rar et stort

Gjestebud og Ringdans- iKong Attilas Gaard,

da tog Valter Hildegunde i Haanden
5

og de

taltes mange Ting ved, uden at dog Nogen

mærkede det : j^Hvorlænge vil du være Dron-

ning Erkas Trælinde?''* spurgte Valter, ^jdet

er meget bedre, at du drager med mig hjem

til vore Frænder," ^cHerre!'' svarede hun

ijci skal du spotte mig for at jeg er fjernt U^^

mine Frænder." ^Jomfru!" sagde han, tA^

er Ilias Jarls Dotter, men jeg er en Sosterson

af Konning Ermenrik af Rom og een af nii^^*^

Frænder er Konning Didrik af Bern^ ^^^^

*3 Appulien > Neapel,
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skal jeg derfor Ijenb Kbnriiiig Atlila; men
^asnk nu bedre og drag hjem med mig, og

Som jeg er dig huld saa være Gud os naadig!

cjeg veed tilvisse dinVillie/' svarede hun,

Cfthi skal du og vide mine Tanker, at den al-

lerfdrste Ti;ne, da jeg saae dig, fire Vintre

gammel, elskede jeg dig, thi vil jeg derfor

fare med dig, hvorhen du vil.'* ^^Hvis saa

^i*, som du siger," svarede Valter, „kom da
^ Morgen ved Solens Opgang til den yderste

borgport, og eftersom du kjender alle Dron-
ning ErkasGjemmer, tage du saamegetGuId

*^ed dig 5om dine Hænder formaae at bæ-

Hun var villig til det, og Kong Attila

^lev det ikke vaer, inden Valter varbortre-

^^n med Hildegunde af Susa og havde taget

^ange Guldsager med sig. De rede ene to,

^§ havde ikke betroet et eneste Menneske

^•^get om deres forehavende Færd.

86. Kong Atlila blev nuvaer^ at Val-

Og Hildegunde vare bortredne, og bod

^^^ax tolv af sine Mænd at ride efler dem,

at de skulde bringe alle de Sager, som
^^i'e borttagne og tillige Valters Hoved. I

"^isse tolv Ridderes Tal var Konij Aldrians
S" T *

^uHogne. De rede nu paa det skyndsom-

efter dem. Da de fik Oie paa hinanden;

i
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sprang Valter af sin Hest og med megen

Djærvhed loftede han sin Frue Hildegunde

og Kostbarhederne ned a£ den. Derpaa

sprang han, eftei^at have ifort sig sine Vaa-

ben^ atter paa Hesten. Da sagde Hildegun-^

de: ,^Herre! det bedrover mig, at du skal

slaaes ene med tolvMænd, undfly hellere,, og

frels dit Liv/* ^^Jpmfru!" svarede Valter,

<tgrædei, seet har jeg for klovede Hjelme,

splintrede Skjolde, sonderrevne Brynjer, og

Mænd at styrte hovedlose til Jorden, og i

saadanne tolv Riddere som disse seer jeg just

ingen Overmagt formig.

87* Nu red Valter mod Ridderne ,
og

det kom til en meget haard Træfning, og Nat-

tens Morke indfandt sig, forKampen var endt.

Da var Valter meget saaretj men han havd^

dræbt de elleve Riddere
,
og tilbage var alen^

Hogne, som undkom i Skoven. Valter fandt

sin Frue, og de lavede sig til Hvile ved Sko-

ven« Derpaa slog Valter Ild med enFlinte-^

Steen, og gjorde et stort Baal , hvorved h^^^

stegte en Bringe af en V"ildgalL De satl^

sig da til at spise, og lode ei af, for alt

det var af Benene. Hogne gik imidlertid

ud af Skoven efter Ilden , hvor Valter sa^^

blottede sit Sværd og havde i Sinde at gi^"®
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ham sit Banesaar. t^Vaer dig sagde Hil-

degunde til Valter, i det hun mærkede Uraad,

„her kommer nu een af dem, med hvem du

stred i Dag." Da tog han Vildgaltens Bryst-

[been] og gav Hogne saa vældigt et Slag der-

med, at han styrtede; Slaget traf den ene

Kind saa haardt, at Kinden revnede og Oiet

faldt ud. Dog sprang han siden op og red

hjem til Susa. Valter steg igjen til Hest,

Og de rede sydpaa over Fjeldet til Kong Er-

Henrik. Dog fik de igjen Kong Attilas Gunst,

da Kong Ermenrik skikkede ham mange

Gaver*

Niende Fortælling.

Diilci^ Danshes Bedrifter^

88. Det var engang, at Didrik sad i sit

lioisæde og hos ham hans Kæmper; da tog

Heimer en Guldskaal og stod frem for Did-
**ik Og opvartede ham; men denne tog sit

^vasrd Nagelring: ^Seeher, Heimer,^^ sagde

Étfor din Tjeneste vil jeg give dig delte

^vaerd, som jeg ikke under nogen Anden be-
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åre end dig
;
tag det nu og nyt det vel !" Helmer

modtog nuNagelring^ og takkede meget for

Gaven. Da sagde Vidga: ^cNu er Nagelring

kommet i slette Hænder, thi det var et Vaa-^'

ben til en duelig Mandi men saalænge jeg

har været i Bern , har jeg i Hensyn til Hjælp

og Bistand ei agtet digjHeimer ! mere enden

Kvinde^ fra den Tid jeg saae dig opfore dig

som en Niding, da du blev holdende stille

og saae paa, at jeg ene var stædt i Nod og

maatte slaaes med fem tappre Kæmper. Jarl

• Hornhoge og Hildebrand kunde derimod ikke

konnne til, da de kastede sig i Aaen; meu

tro mig, dette skal jeg engang gjengjelde dig!''

Da svarede Didrik: ^^Hor der en stor Skam

og Nidingsdaad, ei at ville hjælpe sin Stal"

broder, naar han stædes i Nodj og du bi^^

onde Hund, drag du bort fra mit Aasyi^J

snarere havde du endda fortjen^!, at du endnu

i denne Dag klyngedes op udenfor Bern/'

.Ved denne Tale blev Heimer meget yvei^

gik bort, tog sin Hest Rispa og alle sine V^i^"^

ben og red sin Vei.

89. Heimer red nordpaa ove^ Fjcl**

det i mange Dage ad ukjendte Veie, og ^^^^

endnu ikke enig med sig selv, hvilken M^^^'^^^''

doms Daad han skulde ove. Da spurgte h^'i^

til enllover, ved Navn Ingram, dermcds^^^
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mellem IDanmark og Saxlaiid. Han var ue^

nig med Herlugen af Saxland, oggjqrde ham
alt det Onde han formaaede, og intet Men-'

ixeske kunde ride i Fred gjennem Skoven.

Han var saa stærk, at han ene gjerne kunde

tage imod tolv Mænd. Heimer tognu den

Beslutning, at opsoge denne samme Ingram,

Og blev ved at ride, indtil han omsider landt

ham og hans Kammerater, og bod sig til at

^i^æde ind i deres Selskab. Det toge Ro-
"Verne med Glæde imod, og han gik da i SamT
^und med dem«

go. Det traf sig nu engang, at endeel

egave sig paa en Handelsreise fra Sax-
laud til Danmark, De vare halvtredsinds-

tyve raske Mænd i Folge, vel udrustede med
^^jonne Hjelme og skarpe Sværdej og om

deres Vei faldt over hiin SkoV; saa tro-

de dog, at faa Mænd ikke skulde lun-

dem Gjennenireisen, Men da Roverne

'^Wedemvaer, sagde Ingram: c^Seerl, hvor

ride endeel Mænd* Ihvorvel de ere

^^atige i Folge og vel udrustede raed Vaa-

Saa maa dog Mænd som vi, der ville

M
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erhverve sig Gods, ofte vove sig, hvor der

er Overmagt for Haanden, og uvist er det,

hvad Udfaldet bliver, for det er provet. I

have jo for gjeldt for tappre Mænd ,
thi

ville vi nu vove os jnod disse Mænd, om de

end have meget Mandskab; lader os derfor

ile paa det raskeste afsted, og vise enhver især,

hvad han formaaer i Mandhaftighed In-

gram V£ftbnede sig nu tilligemed sine

Kammerater, og de fore imod hine. Men saa-

snart Kjobmændene bleve Fjender vaer, toge

de vel og mandhaflig imod dem, sprang af

Hesteiie, trak Sværdene ud og fældede Spy-

dene, men Skjolde havde de ei at dække sig

med. Det blev dog Udfaldet paa Kampen,

at Ingram og hans Mænd seirede, og hold*^

ei op, forend de havde dræbt disse halv-

tredsindstyve Mænd, og taget alle dereS

Eiendele og Vaaben; og da holdt de for at

have vel udfort deres Sag. De vare numnn-"

tre c^g skiftede derpaa Godset, og holdt s^S

nu for storre og navnkundigere Mænd en

tilforn. Vanskelig vilde de nu, saa meu^^

de, finde deres Overmænd, hvo der endko^^

imod dem. ^

91, Der: var en Mand, som hed Bi

^
terulf ; han var en mægtig Bonde i Danmar
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i den By, aom hedder Tumatorp i Skaane*).

Hans Kone hed Oda, og var Jarlens Datter

af Saxland. De havde en Son, som hed

Ditlev. Bitterulf var den storste af alle Kæm-
per, saavidt Danmarks Vælde strakte sig.

Ditlev var ung og stor af Væxt, men i Ad-
færd og Mandighed lignede han dog ikke

Slægten, thi han elskede niere at sidde i

Stegerset end at lære Idrætter eller tjene

Hovdinger, og for den Sags Skyld elskede

hans Forældre ham.ikke stort; de holdt ham
for et Stakkels Fjog, og passede kun lidt

paa ham. Han var vel tilstede, naar Heste

tilredes,naarder huggedes medSværde, skjo-

des med Spyd, kastedes med Stene og udo-

Vedes alskens Idrætter, men Ingen troede

dog, at han gav videre Agt derpaa. Han
lod aldrig Kam komme i sit Hoved, og vilde

liverken benytte BtLdstue eller anden Bad-

iiing, om end den bedste Leilighed tilbod

sig.

92. Nu traf det sig engang, at Bitter-

og hans Kone bleve budne til Gildes til

*3 Tununatorp ligger paa Ostkysten tif Skaane og var
,

fordum en anielig Handclsstad , nu Tomaiup, cc

Kirkesogn.

M a

I
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' Ulf Sotasoii, som boede i Vaiilaiids*) Herred.

Bitterulf larede sig til Reisen/ men saasnarf;

Ditlev mærkede det^ vilde han reise med

Faderen ; han stod derfor op fra Stegerset,

hvor han sad, rystede sine Arme og Hoved,

gik ind i Stuen til sin Moder, og sagde: ^Jeg

har hort, kjære Moder! at du vil reise til

Gildes; jeg vil med dig." Hvi taler du Sligt,

min Son!" sagde hun, .^kan du reise til Gil-

des, du som er saa stort et Fjog, og som i

hele det forlobne Aar har ligget i Stegerset,

og ikke i al den Tid været i fribaarne Mænds
Forsamling; for den Sags Skyld kommer
du ikke med." ^Ja!'' svarede Ditlev, om
du end ikke vil tillade mig at drage med dig,

nu vel, saa drager jeg dog ikke desto mindre

med. ^^Han gik derpaa ud i Dagligstuen, hvor

han traf Faderen, cJeg vil reise med til det

Gilde," sagde Ditlev, ^Jivortil I ere indbud-

ne; givmig Hest og Vaaben !" ^Jivad!'^ sya-*

rede Bitterulf, <(Skal du fare til Gildes med

brave Mænd ; nei! det vil blive os til Skam og

Vanære, om du kommer med iblandt sa^

mange anselige Mænds Sonner, saadant

*3 Vetlands, B, P, opnævnt «ftcr den store By Vitttil*«

«n Flækko i Smaaland,
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Fjogl som dueK Unge og vakkre Sonner af

Hædersmænd have andet at tage vare end at

stege Hons^ eller brække Riis og tænde Ilden;

og andet, Skam at tale om, forstaaer duikkei"

</aP^ svarede Ditlev^ »raad du kun for, om
du vil give mig Lov eller ikke , men reise vil

jeg alligevel;'*' og han gik i det samme ud i

Gaarden, tog een af sin Faders Heste, sadlede

den, sprang op, og red til sin Faders Huusfo-

ged og bad ham laåne ham sit Skjold. Det

var just ved Vintertide, og alle Sunde vare

lagte til, saa at man kunde age fra den ene

By til den anden over hele Danmarks Rige.

g5. Da nu Ditlev kom hjem, og l^avde

faaet et Skjold ved Siden, mærkede Faderen

nok, at han vilde reise med, om han end

ikke tillod ham det; han fremtog derforgode

Klæder og Vaaben til haan, og da han havde

ifort sig dem, vare Alle enige i, at man van-

skelig vilde finde hans Lige. Han gikderpaa

til siu Hest og sprang med Raskhed paadens

Ryg. De droge nu til Gildes, og den Tid de

Vare der, teede og opforte Ditlev sig vel,

Som om han ofte havde været til Gildes. Gil-

det stod paa i tre Dage, hvorefter Bitlerulfs

Kone og alle hans Mænd reiste hjem,' men

^an selv drog med Sonnen til et audet Gilde
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syd i Falsten DeresVei faldt over den for

omtalte Skov.

94. Da de nu varekomne etgodtSiyk-

ke frem i Skoven , kom de tolvRovere^ In-

gram og Kammerater, imod dem. <cNu tyk-

tes det mig bedre sagde Bitterulf til Sonnen,

<^atdu havde været hjemme hos din Moder;

thi jeg skulde slet ikke have frygtet for at

tage imod disse tolv, om jeg end var ene-

men det er jeg bange for, da du er saa ung,

at jeg skal miste dig," ^cMærker du," svare-

de Ditlev, ^^at jeginogen Maade bliver bange,

om jeg end seer disse Mænd lige formig? Nu.

er det mitRaad, at vi begge stige af Hestene og

stille os med Ryggene mod hinanden, og hvis

jeg ikke tor værge mig moddisse Mænd, da

kald mig aldrig din Son.'' Han sprang der-

paa strax af Hesten og trak sit Sværd. R6-^

verne talte nu imellem sig, og Heimer'tog

forst til Orde: (Jier ride to Mænd, som ha-

ve sorte Hjelme; jeg venter at vi der træffe

nogle Kæmper for os.'' 'Da svarede In-

gram : ijFem af vore Mænd skulle ride til

og dræbe dem og tage alt det Gods de have

med sig!" Som sagt saa gjort, men Bit--

terulfog Ditlev værgede sig drabelig, ^0
-

i

t
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dei'es Skifte var meget haardt, men Udfaldet

blev, at de fem maatte bide i Græsset, tiden

at enten Bitterulf eller Ditlev blev saaret-

Da Ingi^am saae delte , bod han alle Mand op

;

dog yttrende Frygt for, at det var for sildig.

Da blevKampen hed, men Bitterulfhug afalle

Kræfter til Ingram i Hjelmen og klovede Hjel-

men og Hovedet, ^ Bugen og Brynjen, saa

at hvert Stykke faldt til sin Side paa Jorden.

Imidlertid dræbte Ditlev tre, og de lode ei

af, forend alle Roverne vare faldne
,

paa

Heimer alene nær. Da hug Heimer til Bit-

terulf af alle Kræfter i Hjelmen, saa at han

strax faldt til Jorden, og vidste ikke til sig

Selv. Da Dillev nu saae, at hans Fader var

falden, blev han meget forbittret, og hug til

Heimer. i Hjelmen, saa at han faldt i Knæ.

Han sprang dog strax op, lob til sin Hest^

Sprang paa den og red alt hvad han kunde

liele Dagen, og var glad ved at slippe med
Livet dennesinde. Da sagde han det, som

Mange siden have maattet sande, at intet Jern

tæres ud afEsseii, sin Herre saa huldt som

Sporen. Den skjænkede ham dengangLivet

Som saa mange Andre for og siden. Hei*

^Ue/ red nu^Dag og Nat og fortsatte Reisen

^fiibrudt, til han kom til Bern og forligte sig
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med Didrik. Men Bitteriilf og Ditlev toge

alt det Gods, som Roverne havde jeiet,

og denne Daad skaffede den? megen Be--

rommelse. De reiste dernæst til Gildet og

derfra hjem, livor de forbleve en Stund-

g5. Nu tyktes DitleVj at han var Mand

for sig, da han havde provet sig i Vaa-

benskifte. Han sagde derfor til sin Moder:

^^Giv mig nu gode Klæder og en anselig

Rustning, s^a vil jeg reise til Jarlen, din

Fader. Der udenlands vil jeg kunne faae

Nyt at see, og der vil det lorst vise sig, hvad

Mand jeg er for mig, naar jeg prover mig

noget i Yaabcnskifte." Hun sagde, at hun

vilde opfylde hans Onske. Med de samniø

Ord henvendte han sig til Faderen, og bad

ham hjælpe sig i denue Henseende. "Ja!''

svarede Bitterulf, ^jeg vil vist nok give dig

gode Vaaben og en Hest og saa meg^*

Gods som du onsker: men det Raad vil

gije ;?øig, at, reiser du i Udlandene?

da maa du ride saa vidt, at du komn^^^

til den Stad^. som hedder Bern, og be<

soger Konning Ditmars Son Didrik, meH

bliv aldrig saa di^islig at vove dig i K-^®

med ham eller hans Stalbrodre, thi

vil ikke kunne jstaae mod hans v^eld^S®
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der er det bedste af alle Sværd j hans Hjelm

hedder Hildegrim, paa hvilken intet Sværd

bider j hans Hest hedder Falken og er saa

hurtig, at om end Noden kræver det, vil

du ei kunne undkomme. Mange Kæmper
omgive ham, men du skal ikke stride med
nogen af dem. Naar du reiser til din

Morfader, vil dukomme igjennem en Skov,

Som hedder Borgarskov der er en Stad,

Ved Navn Marstein og der er et Ka-
stel, saa skjontj at du aldrig saae et skjon-'

nere for dine Oine. [Du vil intet Menneske

finde i Kastellet], men der staaer en prægtig

smykket Stol, -paa. hvilken ligger en smuk

Lure; den skal du blæse i, og da vil strax

Kastellets Eier indfinde sig hos dig^ men
clet er Sigurd Græker en god Ven
f»f mig, Naar du seer ham^ da kan du

kjende ham paa, at han er en stor Mand
Og nu gammel og graahærdet, med lang^

^) Borgarvald A^'V

O Her lian ogsaa menes Fæstningen Marxstein i Wet-

cerau ved Rhinen i oiu ikke snarere Marburg, soiu

ligger ved Buvgwald,

J eller tnsiwkée snarere : hin Listige,
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Skjæg og Haar,^ men naar du træffer liam,

da maa du Jiurtig næyne dig og din Fader,

forend han bliver dig vred, thi naar du gjor

det, vil han tage imod dig med aabne Arme.

Men om du end havde tolv Mænds Styr-

ke, vilde du dog komme lil kort ved at stride

med ham." Ditlev sagde, at det skulde skee

dom han bod; og da han var færdig til

Reisen, ledsagede Fader og Moder ham
til Hesten, og gave ham mange gode Raad,

og bad ham være mild og hoimodig baade

mod Rige og Fattige, paa det at han kun-

de vinde Yndest for Menneskenes Oine.

Derpåa onskede de ham en lykkelig Reise.

96, Ditlev red nu sin Vei, indtil han

naaede Skoven, der var ham auviist og kom
til Kastellet, Da fandt han Luren , saaledes

som det var ham sagt, og blæste i den, og

strax efter kom Manden ridende paa en

Elefantj han saae netop ud som Ditlevs Fa-

der havde skildret ham Sigurd. Saasuart

de traf hinanden, spurgte Sigurd, hvo der

havde dristet sig lil at tage hans Lure

uden hans Forlov, og hvorhen han vilde

reise og hvad hans Ærende var did, isser

da han kom eensom, hvortil kun Faa for

havde dristet sig. ^Jeg hedder Hilde-
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niel svarede Ditlev, ^,og agter at ride,

indtil jeg finder en Mand, ^fom tor slaaes

lued mig- For kort Tid siden red jeg fra

et Sted, hvor jeg 5aae blodige Sværde, son-

derbrudte Hjelme og raske Kæmper at styrte

til Jorden, men hid red jeg, fordi det

Var mig fortalt, at I kan slaaes, om I ei

iiu er bleven saa gammel og aflyræftet, at

I ei længer tor indlade Eder paa en Dyst

Jned mig.'^ ^^Hvo er du?'' spurgte Sigurd,

ciQv du saa drabelig en Karl, som du la-

der, eller er du et Stakkels Fjog; siig frem,

livo ei" du, og hvo har fortalt dig, at jeg

ikke torde trække Sværd eller taale Hug.

Og dertil er Gud mit Vidne, at saalænge

jeg fonnaaer at staae opret paa mine Fod-
rer, og mine Been mægte at bære Krop-

pen, saalænge skal det være 3nit kjæreste

Onske at unge Mænd ville udbyde mig til

^anip; men det aner mig, at du* er en Son

Bitterulf af Tumatorp; slig frem, om
J^g aner ret?" ^Jeg kjender ikke den Mand,
^oin du taler om,'' var Ditlevs Svar. Da
^pi'atig de af Hestene og ginge sammen til

Strid. Efterat have stredet en lang Tid

*) Vildim«lrikcr. P,
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paa det drabeligste^ Iivilede de," fordi Si-'

gurd trættedes, da han allerede var en air

drende Mand. ^(Kom nu frem med Sand-*

Leden!" sagde Sigurd imidlertid, ^^om du

dog ikke er Bitterulfs Son, thi da haye Ti

allerede stredet for længe ! " ^(For lang Tid

siden svarede Ditlev, i^havde jeg sag*

dig det, om saa var, men jeg kjender ham
slet ikke. Og endnu lyster jeg meer at for^

soge vore Vaaben, og see, hvo der gaaer

af med Seiren. " Da begyndte de Sti^iden

paa ny paa det allerdrabeligste, men udeH

at Lykken havde foiet ^ig for nogen af deni;

standsede de Legen ved Solens Nedgang'

^^Vi ville nu for i Dag standse vort Skifte,''

tog Sigurd til Orde, ^<thi jeg vil ei slaae^

Ted Nattetiderj men nu skal du drage hjein

med mig, og være min Gjest i Nat, og

saa ville vi i Morgen, naar det er bleven

Dag, kojnme her igjen og da skilles saa-^

lunde, at du ei oftere skal byde mig ud

Enekamp. Heri indvilgede Ditlev. M^^
Aarsagen, hvorfor Sigurd talte saa, var de«?

at han var bleven triet, og havde faaet et

Saar; tilmed kom ham i Hu, at han havd^

glemt sin Seiersstecn hjemme.
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97- De sprang nu paa deres Heste,

Og rede hjem til Kastellet. To Kvinder

tom ud og toge imod dem; den ene var

Sigurds Kone, den anden hans Dattec

Gunhild, som var «aa stærk, at næsten in-

gen Karl kunde staae sig Imod hende. Da
hun saae, at en Mand fulgte med hendes

t'ader, tyktes hnn vide, at de havde stre-

det, og det anede hende, at hendes Fa-
bler var bleven overvunden, Saasnart do

Vare stegne af Hestene, greb hun derfor

flux i Ditlev saa fast, at han faldt til Jor-'

^^H* Derpaa slog hun ham med den knytte

^seve i Hovedet, saa det forekom ham som
Hjernen knustes. Nu tænkte Ditlev, at det

!Var dog en stor Skam^ at en Kvinde skul-

de have fældet ham j
han tog derfor med

ene Haand om hendes Hals og Strube

^^a.fast, at Vandet flod ud af begge hendes

'^jue, men med den anden Haand fattede-

saa haardt ont hendes Arm, at der

^Pt'ang Blod ud af hver Nægl. Da raabte

og bad om Fred, og vilde nu ind-

gaae Forlig med ham. Derpaa stode do

^^gg<2 opj og ginge alle tilsammen ind i det

^^iont indrettede Huus, Med megen Gjcst-

^^ihed blev; Ditlev: dej: modtaget; og han

1
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drak god Viln hele Aftenen, Bondens Dat-

ter vartede ham op, og kastede nu og da

et venh'gt Oje til ham, og som hun gik og

skjænkede for ham^ satte han sin Fod let-

telig paa hendes, og hun gjorde ligesaa ved

ham ^ og nu fattede de gjensidigen Kjærlig-

hed til hinanden. De gik nu til Sengs, og

der var redt omhyggelig for Ditlev. Ved
Midnat kom Sigurds Datter til ham, steg

• op i Sengen, og lagde sig hos ham. D^
taltes nu ved, og fortalte hinanden mang^

Ting, som de gjensidigen onskede at vide.

Da hun nu blev underrettet om, at han var

Bitterulfs Son, steg hun ud af Sengen og gik

hen til sin Fader, som sov haardt, da hao

var drukken af Vinen. Hun tog nu Seier^

stenen, som han havde hængt paa sin

Hals , saasnart han om Aftenen var kom-^

men hjem. Dernæst gik hun tilbage i Sen-"

gen og gav Ditlev Seierstenen, og de laa©

nu der til det gryede ad Dag.

98. Saasnart det blev Dag, stode dø

op, og fornoiede sig, og Sigurd viste Di*"*

lev alle sine Klenodier. Da Davretiden

kom, satte de sig til Bords og spiste; ^t?

derefter stege de til Hest, og vilde nu af^

lægge en endelig Prove- De kom til Ka^
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stellet, stege af deres Heste ^ gJi^ge sammen,

og ksempede baade længe og drabelig, og

holdt ikkeop^ for Sigurd var bleven træt^ og

havde faaet tre Saar. Da overgav han sit

Sværd og vilde ikke slaaes længer. Der-

med var Ditlev fornoiet^ og de gik igjen til

deres Heste. Da sagde Ditlev ham sit Navn
og sin Æt. Sigurd glædede sig i Hjertet og

omfavnede ham. ^^Længe onskede jeg/'

Sagde Sigurd, i det de rede hjem, ^^hvad nu

^rskeet, at Bitterulfs Son vilde komme til

^^Sy og jeg vil give dig min Dotter , om du

"Vil hende eie.'* Han sagde, at han forst

Vilde besoge Jarlen, sin Morfader, men foi'-

^lev der dog nogle Dage, hvorpaa han la-

Vede sig til og red bort, og Sigurd gav ham
ti Mark Guld ved Skilsmissen ^ men hjem-

*^efra havde han desuden tyve Mark Guld.

99. Ditlev red nu til, saa stærkt han kunde,

^'Ver beboede og ubeboede Egne. Da han kom
^i'em i Saxland, modte han en Mand vedNavn
^odsviu*), og spurgte, hveden han kom, og

^Vorhen han vilde reise. Godsvin svarede,

^^hau V ar kommen sonden fra Omlunge-

I
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land*) og Vilde reise nordefter til Huneland.

uKjender du noget til denMand^ som hedder

Didrikaf Bern ?'^spurgtederpaa Ditlev, ffVeed

duhvadMandhan er, ogomhan er hjemmei

Bern?''' ^^Skulde jeg ikke kjende Didrik af

Bern/' svarede Godsvin, cihvis Navn lyder til

Verdens fjerneste Lande j han somovergaaer

alle andre Mænd i Tapperhed og Manddom,

Mildhed bg Venlighed^ hvor grum han ogsaa

er mod sine Uvenner. Nei! han er ikke

hjemmej thi han er reden til Romaborg

til KonningErmenrik.'^ ,^Kjender dudain-

gen'Gjenvei/' spurgte Ditlev fremdeles, .^ad

hvilken jeg kan træffe Didrik, for han kom-

mer til Romaborg?-'' ^^Jo!'^ var Godsvins

Svar, «der er en Véi, som er et godt Siyk-.

ke kortere og gaaer^ over Trentedal. *)'^

bmlunger eller Amelunger kaldtes, som Kfterlconi*

mere af Amal, Oscgothernfes herskende Stamme. «^

livilken ogsaa Didrik vafv Efter dem er Didri^^^

Rige i Italien opkaldt ifolge Sagaens almindelig«

Premgangsmaade
; jfr. Kap, 45.

•J«) Dalen ved Trident (Trient}. P foier til. ac Pi^^'

rik opholdt sig farst nogle Dage i Venedig> "oz

ger Godsvin fremdeles i Munden:, „Naar du kom-

mer syd til Trentedal, halweis til Tridenti tag;

nd den Vei, som gaacr til Bern, og rid
osterinti

' gjennera Slugten* soai du seev aabcn for dig»
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Glad blev nu Ditlev, og gav Iiam en stor

Guldring ved Skilsmissen og hver foer nu
ad sin Vei.

100. Ditlev kom nu dertil, livor Veien

delte sig; den ene Vei gik til hans Morfader

Jarlen, den anden sydefter over Fjeldets

Denne Vei tog han, og naaede omsiderBor-
gen Fritila*), hvor han traf Didrik af

Bern og Vidga og Heiiner. De vare tagne

ind hos en Mand, som hed Ake Orlunge-

trost *^), og var Kong Ermenriks og Dit-

mars Broder. I samme Gaard tog Ditlev og-
saa ind. Didrik sjDiirgte ham om Navn, og

hvorfra han kom. ^^Mit N^vn er Æmelrik ***)

svarede Ditlev; .^min Fader er Sole af Vest-

lands Herrederne i Danmark." Hvorhen

^gter du dig, ^^spurgte Didrik, .^efterdi du

reist hid saa langveis fra." t,Jeg agter

^^emdeles at fortsætte Veien/' var Ditlevs

sporg nfiie efter Veicn til Tridcnti og naar du

laaer Soen, da vil hverc Barn kunne give dig noiei-e

Underretning om, hvor Didrik er at trefFe***

Kap, 13; man lumdettcnkepaa Frirzlar, som for-

^^im hcdFritislar og var en betydelig Stad, ved Eder;

^'^^""getrast , P. Aulldungetrost , Pn.

J Elmenrik. P.

N
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Svar, tjincltil jeg finder en eller anden hæ-

derlig Hovding, som vil tage mig i Tjeneste

enten til at passe hans Hest eller Vaaben,

' eller for at være i hans Folge, om han her-

til behoyer uforfærdede Mænd, Og jeg har

spurgt om en Hovding, som heddei-^Didrikaf

Bern; kunde jeg ham finde, vilde jeg gjerne

tilbyde ham min Tjeneste, om han* vil tage

derimod. Men nu vil jeg sporge eder om
eders Navne, hveden I ere komne^ oghvor-

hen I agte eder; og venter jeg^ at I und-

skylde min Uvidenhed med^ at jeg er en

udenlandsk Mand og er kommen her i frem-

med Land, fjernt fra min Hjemstavn/' cJ^^^

skal ikke tages dig ilde op," svarede Didrik

„at dusporgerom Sligt. Eftersom du agter

at iinde Didrik af Bern, og ham tjene, saa

er det truffet sig godt; thi her kan du seø

ham, tilh'gemed hans Mænd Vidga og Hei-"

mer, og venter jeg, at han vil optage de^

gunstigt, om du heller vil byde hamendaH^'

,
dreHovdinger din Tjeneste. ^^Det er mig

en Glæde,"' sagde Ditlev, .^at jeg fandtDidri^^

her, ogviljeg nu bydeham og hans Stalbr'^''

dre min Tjeneste/' Didrik svarede, at haU

vilde tage Jjiod hans Tilbud, og at han skulde

ride nied dem, og passe deres Vaaben

r

\

i
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Heste. De fortsalte nu Reisen tiJRomaborg

ogAke Orlungetrost og tyve Riddere fulgte

dem. Paa GiJdesdagen havde mange for-

nemme Mænd indfundet sig. Hovdinger og

Hædersmænd bleve anviste Sæde i Kongens

storste Haller^ men Svende og Tjenere i Stald-r

bygningerne. , Her var altsaa ogsaa Ditlev.

i'Oi Paa Gildets idrste Dag gik Ditlev

ud paa Torvet, tilligemed endeel andre Sven-

de^ og kjoble Mjod og Viin og alskens læk-

kre Retter j saa at Kongen selv ikke skulde

have bedre Retter paa sit Bordj alt dette lod

han foi'e hjem til sit Herberge j lod der-

med alle Bordene opdække, og indbod

en heel Deel Svende og Tjenere til sig,, og

dette Gilde varede i fulde tre Da^e med nie-

gen Pragt og Overflod. Men nu var hans

Formue, de tredive MarJc Guld, opgaaet i

dette Gilde, og han vilde dog endnu ikke ind-

skrænke denne Beværtning saalænge Kon-
gens Gilde stod paa. Han gik derfor ud paa

Torvet, og kjobte nu langt mere end tilforn,

satte Heimers Hest og alle hans Vaaben i

I^ant for ti Mark Guld. Han bod nu langt

•^lere end for til sig, og de fortærede ogsaa

^Jt dette. Derefter gik han igjen ud paa

'korvet, og indkjobte nu til sit Bord alt det
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Bedste, han kunde faae, og satte Vidgas Hest

Skemming og hans Sværd Mimmung tillige-

med hans ovrige Vaaben i Pant for tyve Mark

Guld. Saa prægtig anrettede han nu sit

Gilde, at han lod hele sit Herberge betrække

med de kostbareste Tæpper; og han fortæ-

rede ogsaa disse Penge, saa langt de strakte

tih Da de vare oppe, havde Gildet varet i

ti Dage, og der vare endnu to Dage tilbage-

Nu vilde Ditlev dog fremdeles holde GiWet

vedlige, thi red han ud paa Torvetmed Didriks

HestFalken og med alle hans Vaaben og skaf-

fede sigsaaledesGildesforing. Han satte Did-

riks Hest i Pant, og kjobteAlt^ hvad der var

dyrest, ognaarhan saaeEen, der vilde kjobe

Noget, som var fal for tolv Penninge, saa

kom hanhami Forkjobet og gav tyve, og saa-

meget kjobte han ind til sil Gilde, at detbe-

15b sig til tredive Mark Guld, hvorfor han

maatte pantsætte Didriks Hest Falken tilli-

gemed alle hans Hærklæder. Nu indbod han

til sig Svende og Tjenere, Gjoglere og Spiller-

mænd, oghvemsomhelst der vilde tage imod

hans Indbydelse, saa der vare hele tre Hundre"

de forsamlede i hans Hal, og hele den ovrige

Tid af Gildet gik hen for dem i Lystighed. V^^

Dag, da Gildet var sluttet, gav Ditlev Over- ^
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spilleniahdrn Isung sin Guldring, som hans

Moder havde givet liam, og louncde ham saa-

ledes for hans Tidsfordriv; desuden gav han

ham en Klædnipg af Purpur, som tilhorte

Didrik af Bern og var hans Sladsklædning.

1052. Nu lod Didrik Ditlev kalde^ og

bod ham sadle^ Hestene og fremtage deres

Vaaben, da han nu vildo gjore sig færdig til

Afreis'en. ^cDu maaforst/' sagdeDitlev, jjose

det, som jeg har pantsat, medens dette Gilde

stod paa, da jeg og mine Kammerater maatte

have Noget at spise,, og det var for langt at

hente Mad fra Kongens Bord, og jegvardes«-

uden ubekjendt her i Staden." ^^Ja! Ja! det

forstaaer sig,"' svarede Didrik, ^^at jeg vil be-

tale, hvad du har udlagt i denne Tid; men
hvormeget belober det sig (il?" c^Det er ikke

betydeligt," var Ditlevs Svar: .^forst har jeg

udlagt tredive Mark Guld af mine egne Penge,

dog dem fordrer jeg ikke godtgjort; men

, desuden har jeg fortæret Iredsi^idstyve Mark

Guld; dem maa du endehg see til at betale,

thi derfor staae alje I tre Stalbrodres Heste

Og alle eders Vaaben i Panf. Oven iKjobet

har jeg givet en Spillemand eders Stadsklæd-

ning og min Guldring. Tilmed er der og-

• saa en anden Ting
, hvorfor jeg venter mig
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eders Forsvar, Herre! da jeg nemlig gik hid,

var Gaarden tillukket, og da den ikke blev

saa hurfig oplukket, som jeg onskede, da jeg

liavde Hast med at komme til eder, saa spar-

kede jeg med min ene Fod tilJernporten, saa

at den sprang op, og gav den, som stod in-

den for, et temmelig droit Stod; men da jeg

kom ind i Gaarden, saa kom der en heel Hob
Tjenere og Kjokkensvende, som vilde hevne

dette, og igjen gjore mig nogen Skade, men
jeg tog een af dem ved Fodderne og med ham
slog jeg to Andre ihjel, og han, som jeg holdt

paa, syntes velhellerikkemegetgodt om,den

Leg, thi han var temmelig ilde medhandlet, da

jeg slap ham,'' Nu syntes Heimer nok, han

skulde kjende Manden. Ditlev derimod

havde strax kjendt Heimer forste Gang han

saae ham. Heimer tog derfor til Orde: <,Ef-

tersom jeg mener,^' sagde han, ^Jiave vi nu faaet

,saadan en Staldknøegt, atom han tog alle vore

Vaaben, og kastede dem ned i Snavset lige-

for vore Oine, ja tilmed traadte paa dem,

maatte vi alhgevel finde os deri."

io3. Didrik stod siden op, oggikhen

til Kongen: ,Jierre!'" sagde han, .^vil dn

betale vore Svendes og Hestes Fortæring me^
dens vi vare her." c,Ja ! det foriitaaer sig af

V
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sig selv faldt Kongen ham straxindi Talen^

c,at jeg vil betale det. Kald paa min SkatH*

mester Sifki*) ! Hvormeget Uan det vel bøt-

lobe sig til?" «Sp6rg Svenden der vai:

Didriks Svar, ^(OgladJiam sige dig det Kon-
gen henvendte sig derpaa til Ditlev: ^(Hor

min raske Ungersvend!'' sagde han, ^Jivad

har du og eders Heste fortæret, medens I

vare her?" ((Herre!" sagde Ditlev; ((det er

ikke betydeligt: af mine egne Penge har

jeg udlagt tredive Mark Guld, men de kunne

gjerne afkortes, om du vil, naar du blot er-

lægger mine ovrige Udgifter, som belobesig

til tredsindstyve Mark Guldj og dem maa
du endelig seetil at betale, thi derfor har jeg

pantsat Didriks og hans tvende Stalbrodres

Heste og Vaaben," »Hvad er du for en

Karl?" svarede Kongen opbragt, (^at dukau

forode saa meget i tolv Dage; og hvad Hel-

tegjerning mon du vel kan udfore, at du

slaaer saa stort paa; enten maa du være en

Kæmpe eller et Fjog/^ (^Det var Hæders-

mænds Skik, hvor vi hidfil ere komne,"

^^gde Ditlev, ^^at de ikke talte S( alænge med
Polk, for de bode dem til Bords," Da sagdo

Kongen, atmazi skulde bringcMadog Drikke.

") Sifii, A.

•
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Saa blev gjort, og Ditlev spiste for tre/ Der

blev endnu bragt ham en GuMskaal fuld af

Viin og saa stor, at det var altdetMui^dskjæn-

ken kunde bære den. Ditlev tog ved den^ og

drak den ud i et Drag, Kongen og Didrik

og alle de Tilstedeværende sloge store Oine

op, medens han gjorde detle, men for ham
syntes det Hele kun en hverdags Sag.

104. Da tog Valter af Vaskesteen *)

saa fil Orde: ((Hvad kan den Mand gjoremeer

end 6de Penge, æde og drikke. Kan du

sk3^de med Skaft, eller kaste med Steen?"

,(Dét haaber jeg," ^vai-ede Ditlev, ^^at jeg

nok i disse to Dele kan staae mig for en-

hver af eder," Da svarede Valter hidsig

:

tjEn Dyst heri jeg provermed dig, og bliver

du min Mester, <la hore mit Hoved dig til.

Kan du derimod ikke, hvad du udgiver dig

for at forstaae, da maae du vide, at du skal

xniste dit Liv med Vanære, saa at aldrig

mere skal du bortodsle saa mange Penge,

3om du nylig gjorde/'

105. Da Ditlev nu sagde, at han var fær-

dig til at prove disse Lege, ginge de, ud paa

CII vid Slette, og toge en Steen, som godt

*j Vaskftsteip,
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vog sine to Skippund. Nu tog Val-

ter Stenen , og kastede den ni Fbd
fra sig 5 men ' Ditlev kastede den derj^^aa

ti Fod. Dernæst kastede Valler den tretten

Fod, men Ditlev kastede den atten Fod.

Da vilde Valter ikke prove oftere, og Ditlev

liavde altsaa vundet denneLeg, Derpaa toge

de Kongens Bannerstang, fordi den var det

tungeste Skaft, som var forHaanden. Nu
skjod Valter dette Skaft over Kongeliallen,

saa at det faldt ned paa Hallens bagerste

IVIuur, og da sagde Alle, at det var et for-

fikrækkelig stærkt Skud. Ditlev tog derpaa

Spydskaftet, og skjod det igjen over Hallen,

lob strax igjennem Hallen og greb Skaftet i

Luften, og gik derpaa bort. Ditlev havde

iiu vundet begge disse Lege og var saaledes

bleven Herre over V alters Hoved-

106. Da tog selve Kongen til Orde:

'»Minvakkre Ungersvend!" sagde lian, ^Jeg

"^il lose min Frændes Hoved med Guld og

Solv." ^jHvad skal jeg med din Frændes Ho-
Ved,» svarede Ditlev; u^an er en vakker

^^eiid, og vil jeg gjerne skjænke dig lians

^oved; doe om du vil, saa kan du lose min

^^^r^s og hans Stalbrodres Vaaben , men
*^ieer skal du ei betale." ^/Fak skal du ha-

1
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re," svarede Kongen, c^det tager jeg med
Gloede imod; Gud lonne dig derfor." Der-

paa lod Kongen fremlaga saa mange Penge,

som Ditlev i den Tid havde tilsat, og lod

derfor udlose Kong Didriks og hans Stal-

brodres Vaaben og Heste; desuden lod han

ham endnu udbetale de tredive Mark Guld.'

Oven i Kjobet gav'han ham enHædersklæd-

ning, og .slog ham til Ridder. Daaabenba^

rede Ditlev ogsaa sit Navn og Æt og blev nix

vide navnkundig. Didrik optog ham derpaa

i sit SLalbroderskab. Han fulgte siden Did-

rik hjem til Bern tilligemed Overspilleman-

den Isung.

Tiende Fortælling.

Didrik hjælper Attila og Ermenrik.

J07. Didrik havde kun været faa

ge hjemme i Bern^ forend der kom en ti^^S

Mand ridende. Det var nemlig Hoi'i^"

boge Jarls Son Omlung, som agtede fi'^

nu af at opholde sig hos Didrik. og
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Pader. De foge imod ham med aabne Ar-

som man kunde vente, og de vare nu
^ Alt ni Stalbrodre.

108. Ditmar faldt imidlertid i en Syg-
dom og dode, hvorefter Didrik modtog Re-

§Jeringen og var nu Konge i Bern, og blev

^aa stor en Hovding, at hans Navn vil naae

^^Iden sildigste Old.

log. Som Didrik en Dag sad isitHoi-

®^de, omgivet af sine Kæmper, som oven-

ere nævnte^ kom der en Mand gaaende;

^an var stor og stærk, men ikke vel udstyret

^^ed Klæder og Vaaben. Han havde en sid

^^t, saa at man neppe kunde see hans An-
^^§t. Han gik hen for Kongen og hilsede.

^^nne, som var en omgængelig og hoflig

^land, tog vel imod ham, og spurgte ham
^^Navn. (Jeg hedder Vildifer*)," var hans

^^^^) (cOg er barnfodt i Omlungeland. Jeg

^^^ouinien her, for at tilbyde eder min Tje-

^^^^tij med eder at ride, og eders Mand;at

om I vil tage derimod." icVel vil

^^8 saa gjore," svarede Didrik, j^omend-

^^jondt du er os ubekjendt, og din Tjene-
kan komme os godt tilgode, om du vil
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tjene vel," De optoge ham derpaa i deres

SLalbroderskab. Da han siden tvættede sig

tilligemed de Ovrige, og strog yErmerne op>

blev Vidga vaer, at der laae en tyk Guld-'

ring om hans Arm, og kunde da vide,

han var af gode Forældre, skjondt haU

ikke lod sig mærke med noget Saadant.

Men siden gav Didrik ham gode Klæder

og Vaaben og en god Hest, og da var haO

en vældig Mand,

110. Kongen fik Efterretning om
j

Mand ved Navn Herbrand. Han var

dig og vidtbereist, saa at han havde vøe*'

ret hos næsten alle de storste Hovding^^'

Derfor kjendte han ogsaa de forskjelh'S^

Hovdingers Sæder, og kunde tale niang^ !

Tungemaalj tilmed overgik han de Flest^ I

i Mandhaftighed, Til denne Mand sendte
j

Didrik Bud, og bad ham komme til sJg'

Han tog mod Indbydelsen, og blev D^^''
|

liks Mand og Raadgiver, eftersom han ^^^^

sad megen Forstand. Tillige kom h^^

at bære Didriks Banner.
^ ^

111. Der var i de Tider megen Ufr^
(

mellém Kongerne jitiila og Osanirix^'

Jioldt mange Træfninger, men seirede Y^^

elviis. [Kong Attila havde styrket sig n^^"
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get ved Venskab med berommelige Hov-
ringer og Stormænd; tilmed var han me-
S^^t afholdt af hele Landsfolket, saa at de

^'le vilde leve og doe med ham.

112. Kong Osantrix havde paa sin

Alderdom aldeles skiftet Sindelag; han blev

*aa overmaade sfræng, at Folket neppe

^unde bære det tunge Aag, hvori* han lag-

hver Mands Hals, og skjondt h^n drev

IJandel baade med Rige og Fattige, baade

^ed sine Hofsinder og Bonder og uden-

landske Kjobmænd, kunde han dog aldrig

^^ae nok. De idelige Krige, han maatlo .

^^re med Kong Attila, forbittrede end-

^ere Folkets Sind. Af de for omtalte Ri-

havde Kongen bortsendt den ene, Ed-
§^ir nemlig, for Venskabs Skyld til Kong
Isung i Bertangeland. Denne gav ham
^^lads i en stor Skov Ved Landemærket,

at værne om Landet; og fra den Side

^^avde da Kongen ingen Ufred at befrygte.

ii5. Kong Attila onskede gjerne at ind-
gaae Forlig med Kong Osantrix, hvorfor
^^an ogsaa affærdigede* adskillige Sendebud

ham, at forsoge, om han var at bevæ-
8^ til Fred; men Osantrix afslog enhver

^^^.^dsunderhandling. Da nu Kong Attila

r
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var vis paa, at han paa ingen Maade vil-

de indgaae Forlig], sendte han Bud til

Kong Didrik af Bern^ og bad ham kom-

me ham til Undsætning med alle sin^

bedste Mænd, da han nu vilde gjore d
Tog ind i Vilkiueland.

11 4, Didrik vilde ikke tove, da han^

Ven bad ham ^ men drog strax afsted med

sme Kæmper og fem hundrede Ridde-

re- Attila, som blev glad 'ved disse Hjael-

petropper, var nu færdig med sine Mænf'*

De droge da afsted og fortsatte deres Fs^^^

uafbrudt lige til Vilkiueland. Saasnart de

naaede did, begyndte de at husere fryg"

teligj de dræbte for Fode Alle, der ikke

kunde undslippe ved Flugt, . de brænd^^

store Borge og Boigder og mange Land^""

byer og Herregaarde, og gjorde stort By**^*

11 5. Kong Osantrix havde samlet ^^S

en stor Hær over hele sit Rige og drog

dem nu i Mode. Saasnart de traf hinai^^

den, fylkede begge deres Hære til Kanip?

r.ede imod hinanden, og det blev et haafd^

nakket Slag. Herbrand red frem haardt^é

djærvt og huggede ned til begge SideJ^

baade Mænd og Heste, den ,ene ovenp^^

den anden. Efter ham red Kong Didr^^



207

Og Icæmperlfi paa det drabeligste, og alle de

ti Stalbrodre fulgte hverandre tappert, saa

ingen Fylking holdt Sfand for dem, hvor de

tede freni, men de fældte Fjender baade

tilhoire og venslre for Fode saa langt deres-

Sværde kunde række. Nu rede de midt ind

i VilkinemændenesHær. Da kom Risen Vi-

dolf imod dem, og huggede med sin Jern-

slang til Vidga, som var fremmerst i Fyl-

dingen, saa at han faldt af sin Hest og

daanede, men hans Stalbroder Heimer

tom i det samme til og tog Vidgas Sværd

Mimmung. Vilkinemændene trængte ogsaa

frem, og der blev en haard Strid og et

stort Mandefuld
,

og Didrik cggede sine

Møend til at gaae haardt frem. Da flyede

Osantrix med hele sin Hær, efterat han

•^avde mistet fem hundrede og Kong Attilci

hundrede Riddere.

116, I det samme kom Kong Osan-
^^ix^s Broderson Hernit til med sin Fyl-
^ing og fandt Vidga, hvor han laae. Han
^Jendte ham, og lod ham binde og fore bort

sig. Da flyede alle Vilkinemændene,

dermed var Kampen endt, og hver drog
l^ienx til sit Rige. Osantrix lod Vidga ka-

^ 1 et moi-kt Fængsel. Kong Didrik hav-
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de mistet tredslnstyve Mand, og desuden

Vidga, hvis Tab gik ham mere til Hjerte

end alle de Ovriges, Han drog nu hjem

til Bern , men Vildifer vilde ikke drage

hjem under denne Sagernes Beskaffenhed,

og blev tilbage hos Kong Auila.

117. Nogen Tid derefter drog Kong
Attila ud paa Jagt i den Skoy^ som hed-

der Lyreskov*). Vildifer fulgte ham. Da
det lakkede mod Aften ^ drog Kongen

hjem med sine Mænd, men Vildifer bleV

tilbage med to Hunde i Skoven. Da traf

han paa en oyei^maade stor Bjorn. Den-

ne dræbte han og flaaede Bælgen af den,

hvorefter han drog hjem , men skjulte Bøel-

geni Skoven, og torrede den.

1x8. Det tildrog sig nu, at Over^

spillemand Isung kom en Aften til Kong
Attila. Han blev vel modtaget, og hiore-^

de Folk om Aftenen. Vildifer talte siden

med ham, og underrettede ham om sin

Beslutning, at han ikke vilde komme tilba-

ge til Bern, lor han fandt sin Stalbrddet

Vidga enten levende eller dod
;

^^og vil

jeg nu bede dig at staae mig bi med L'^'

Lutunuld, A; tyravald, P; Turnivald. Pn*
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og Snildhed,/' tilfoiede han, ^om du ril

Som jeg.'^

lig. Dette Forslag vandt Isungs fuld-^

lomne Bifald, og Morgenen derpaa droge

de begge bort fra Borgen. Da de naaede

Skoven, tog Vildifer Bj ornebælgen, og txak

den uden paa sin Brynje. Isung tog nu Naal

Traad og syede den fast ved Hænder
Og Fodder, og ved sin Konstfærdighed

^i^agte han det saavidt, at Vildifer aldeles

lignede en Bjorn, Han bandt dernæst et

Halsbaand om hans Hals, og ledte ham
^ed sig.

120. De fortsatte derpaa Reisen uaf-

Widt til Vilkineland, og naaede omsider Kong
Osantrix's Gaard. Denne saa vidt og bredt

^eromte Spillemand blev, som man kunde

^^^ite, her vel modtaget, Kong Osantrix

spurgte, hvad han da egenthg kunde ud-
^'^tte ved sin Konst, eftersom han saa

^^^get overgik alle andre Spillemænd i Be-
^S^melse. tcDet haaber jeg"", var Isungs

^^^^j <cat Faa her i Vilkineland ville kun-

spille det, jeg kan spille; jeg kan kvæ-
Viser, jeg kan spille paa Harpe, Feie,

^
^gje og alskens Strengeleg.'' Man bragte

uu en Harpe, og han spillede den

O



saa vel, at Alle vare "enige 1, aldrig at have

hort hans Lige. Dertil hoppede Bjc3rnen

efter Harpens Lyd, saa EnhveJ beundrede

dens sjeldne Færdighed at dandse; og

Kongen morede sig usigelig.
^

1521. ..Eders Bjorn er vel afrettet,'

udbrod Kongen, ukan den gjore flere Ken-

ster end dem, vi nu have seet?" ^Ja!" sya--

rede Isung, »saa vidt jeg har faret om i

Verden, fandt jeg aldrig en saa sjeldert

Skat, som denne Bjorji; thi alle Lege ka«

den saavel udfore, at den heri ikke give^

somme Mennesker noget efter." Dagen der>

paa om Morgenen b'ad Kongen ham,

han skulde lade sin Bjorn gjore nogl

Konster til Morskab for ham. »NepP«

vil jeg nægte, hvad I bede mig om," sag-^

de Isung, »men jeg skjotter dog ikke om,

4ade min Bjorn lege for eder, om .1
^

sætte den i altfor haard Prove." Jeg

forst prove den paa den Maade," Sagde^
gen, «at jeg lad<ir mine Jaglhunde los

,
fo^^^

faaeatvide, hvor stærk BjorneB er."

var ilde talt af dig," svaréde ISung, a^t ^^".^^^

gjore Bjornen ondt; thi jeg vil ikke
»J^^.^

den for ilt det Guld, som du eier; men

saa hændes, at du mister dine Hunde,

1 I
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. vil du blive vred, og da kan det let skee,
at dine Mænd ogsaa blive vrede, og ville

dræbe Bjornen." Da svarede Kongen: ,,Du
niaa ikke nægte det^ jeg vil vove mine Hun-
de, og om jeg énd mister dem, skal Bjor-
nen dog ikke dræbes." Kongen fik nu at

raade. Saavel denne Dag som forrige Affeu
liorte de tale om, at Vidga laae i sam-
me Stad i Jern i et morkt Fængsel.

12 2. Nu drog Kongen med alle sine
Mænd ud af Borgen paa en faver Slette.

Vidolf Mittumstang og hans Broder Avent-
rod vare med Lam; ligesaa droge ogsaa

'

alle Kvinder og Karle ud for at see denne
Leg. Midlertid spurgte Vidga i Fængslet,
^it lians Ven Isung var kommen der, os
«nede nu^ al hau vikle ved een elter an-

List aoge at udfrie ham
,
og at Didrik

^^1 havde send! ham. Han gjorde derfor
^^'t-ffige Bevægelser og brod Jernet af sk i

**^^ngslet.

12S. Paa det andet 'Sted sloge de
***t^dsindslyve store Hunde los paa Bjornen;
^^^^ denne log den storste i sine Fprfod-

og dræbte dermed toly andre af de
^dste Hunde. Da blev Kongen meget vred

^^^^ at hans Hnnde vare dræbte, lob mod
0 3
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Bjornen, trak blank og hug til i Bjorneiis

Ryg. Sværdet bed Huden , men standsede

mod Brynjen. .Da tog Vildifer og rev Hu-
den af sig, og greb sit Sværd ud af Isungs

Haand, rnen Kongen lob tilbage til sine

Mænd og Vildifer efter barn med draget

Sværd. Hans forstå Hug traf Vidolf ,Mit-

tumslang, saa at hans Hoved floi afj strax

paa Stand tildelte han Aventrod et andet

Hugj og gav ham sit Banesaar.

124.'^ Derpaa lob Vildifer op i Borgen

og oploftede sin Rost: ^^Hvor er du^

Hiin gode Stalbroder Vidga?" raa,bte haii>

^^her er nu kommen din Stalbroder Vil-"

difer og vil lose dig. Da brod Vidg^

Fængselkjelderens Dor op, og lob vid

imod ham^ og de bleve nu begge glade

ved igjen at see hinanden. Skyndsom^

stege de til Hest og dræbte mange Mæn^>

som de traf for sig udenVaaben, h\oT(^^^

ter de rede hoi't af Borgen. Osantrix sl^P

dog den Gang *) med storste Delen af

Hær; dog havde han mistet tolv af
^'^^^

Mænd. Delte var Vildifers fcirste Helt«-'

P. beretter dog, at han og ftJdt for
VHdifeffl

Haand*
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gjerjiing, eflerat han var kommen til BerÆ.

Sagnet beretternu, at Jiire rede, saavidtmu-

ligt ad ubeboede Veie, tildenaaede Saxland.

Kong Attila tog imod dem med aabiie Ar-^

3iie, Og blev sjeleglad ved Vidga^ der fo-r

rekom ham, som om han var hentet op fra

Underverdenen.

125. Der dvælede de en Stund^ og

rede siden til Bern til Kong Didrik, hvor

som man vel kan tænke, bleve modtag--

Ile med den allerinderligste Glæde, Der
sloge de sig nu til Ro en Stund. Vidg^

spurgte engang Didrik, om han ikke vid-^

ste^ hvo der havde taget hans Sværd Mim*^

^ung, den Dag han blev fangen. ^^Dets Tab
harmer mig saa meget,'^ tiifoiede han, ^^at

)^g aldrig bliver glad, forend jeg faaer det

^pspurgt. Og hvis jeg træffer den Mand,

bæi'er dette Sværd^ da skulle vi for

^^st tale« ved." ^^Ei behover du at tale saa

^^eget herom," svarede Didrik, i^thi jeg

skal fortælle dig, hvo der har Sværdet

j

det er en Mand her af min Huustrop, vor
^taibfojgj, Heimer nemlig

j han tog det

^^^'^x, da du var falden."

136. Nogen Tid derefter kom der

®^ndinge fra Kong Ermenrik i Rom med
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^ _

den Anmodning, at Didrik skulde yde ham

Hjælp, da han vilde gjore et Tog; mod en

Jarl, ved Navn Rinisteen*), som hei-skede

over Borgen Geringsheim. Til den

Fæi-d var Didrik heelt beredt. Da gik

Vidga til Heimer, og bad ham tilbagele-

vere Sværdet Mimmung. ^J^g bede,

dig, vakkre Mand var Heimers Svar, ^^at

Jaane mig Mimmung i den forestaaende

Hærfærd; men saasnart vi komme hjem,

skal jeg lilbagcglvo dig det.'' Deri indvil-'

gede Vidga. Didxik red nu ud af Berii

med fem hundrede Riddere, og forenede

sig med sin Frænde, Kong Ermenrik^ der

havde en Hær paa' sex tusinde Riddere*'

Med denne forenede Hær rede Kongerne

ind i Jarlens Rige,, herjede og brændte,

hvor de fore frem, og dreébte mange Men-*

nesker. Efterat have brændt alle omlig-*

gende Boigder, leirede de sig om Gerings*"

heim. Kong Ermenrik opslog sine Telt*^

udenfor den ene Port, Didrik for den

den. Der laae de nu saaledes om Borg^^^

1 to Maaneder, uden at udrette ^ Noget

*3 Reimstcen, A; Runstecn, Pn. .

Gerimsheim, Pj Beringsheim , Pn. niaaskec GermerS-
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ai27. Det L sendte sig en Aften, at .

Rin: Steen Jarl red ud af Borgen med sex

Riddere lonligen paa Sj^eideri til Ermen-

ril s Leir, for at efterforske Tilstanden der,

om Fjendex'ne vare beredte til Kamp eller

ikke. For lian drog bort^ havde hai^ la-

det sin Hær væbne ^sig; Bannerne vaiede

uden og indenfor Borgporten, og Fylkin-

gerne vare opstillede i fuld Orden, far at

der strax kunde gjores Udfald, om han'

fandt Fjenderne uberédte* Men der nu
Jarlen vendte tilbage og havde faaet den

Efterretning, som han onskede, saa havde

just Didrik udskikket Vidga paa Vagt meK
lem dem og Borgen. Skjondt ganske ene,

l*ed han paa det djærveste ^mod disse sex,

Og de satte igjen ind paa ham fra begge .

Sider og huggede til ham, hver fra sin Hest,

^en han værgede sig mandigen, og hug-^

gede af alle Kræfter til Jarlen, og klovede

^^^ms Hjelm, Hoved og brynjeklædte Bug,

^aa at Jarlen faldt dod af sin He$t,
F

128. Vidga gav dernæst sin Hest, a£

porerne, og red nu heel stoltelig til Leiren,

A]]q kunde/la see paa ham, at 'han hav-

lidfort nogen Hellegjerning. Didivk
slod justj omgivet af alle sine Stalbrodre,
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udenfor Leiren. ^^Saa stolt rider nu Vid-

ga/' sagde Heimer, (^som han haA'de ud-

fort en Daad , hvorved hans Hæder var

bleven langt hoiere end tilforn/^ Da han

kom til dem
,
tog Didrik vel imod ham, og

spurgte, hvorlunde det var gaaet. ^cFor Jar-

lens Skyld/' svarede Vidga, ^c^enter jeg,

vi hehove ikke længer at Hgge om denne

Borg, thi han er nu dod." (Jivorlunde det?**'

spurgte Didrik flux, f^hvo har gjort det?'!

<tDenne samme Mand," svarede han, «som

Jiu stiger ned af sin Hest." Da sagde Hel-

mer: <(Ei tor du at rose dig saameget

herafj denne Daad er ikke saa meget at

heromme, thi Jarlen var jo saa gammel,

at en Kvinde vel kunde have skaffet ham
ind i den anden Verden, om hun havde

villet."

129. Ved denne Heimers Tale blev

Vidgavred, lob ind paa ham, tog om Fos-

stet paa sit Sværd Mimmun'g og rykkede

det ud af- Skeden, men kastede igjeu Na-

golring ned for hans Fodder, og udbod

Heimer til Kamp. Denne erklærede,

han var beredt. Didrik og alle Stalbro-

drene sprang imellem dem, og vilde

ingen Deel tilstede dem at slaaes, bade
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derfor Vidga om at lade det beroei Her-

paa gav Vidga dem intet gunstigt Svar,

men udlod sig med, at det' var hans Be-

slutning, at Mimmung ikke skulde komme
i sin Balg, for den havde skaaret Heimers

Hals midt over. Nu bade de Heimer,

at han skulde give efter, for at de knnde

blive forligte
,
og de lik ham ogsaa til at

gjore Ed paa, at han ikke havde brugt de

Ord for at beskæmme Vidga, men for at

ha\e Loier deraf med sine Kammerater;
Og paa den Maade blev da deres Uenighed

^^ilagt

i3o. Saasnart det begj'^ndte at dages,

lod Didrik sende Melding tilErmenrik om
Jarlen var falden. Denne lod da alle

Lurer gjalde, og, da Mandskabet havde væb-
sig, gjorde de en haard Storm paa Bor-

&^vi baade med Valslynger, Laasbuer oe Ild.

saae Borgmændene ikke bedre Vilkaar

sig^ end at lægge deres Sag i Kongens

^^^and og overgive Borgen. Saa gjorde de,

^8 Kongen lod dem beholde Liv og Gods.
^Uen tilegnede sig selv Staden, og salte

vulteraf V'askasteen der til Hovding. Derpaa

^^^Ermenrik og Didrik hjem, hver til sit.
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Ellevte Fortælling.

O/n Sigurd Fajnershanes Fødsel og

Ungdom.

j5i, I^er var en Konge, ved Navn Sig-

jniincl, der herskede over det Land, som

hedder Jarlungeland*), Hans Fader hed

Sifian, og var en anægtig Konge og storHov-

ding. Saasnart Sigmund efter sin Fader

havde overtaget Rigets Styrelse^ sendte han

Meend vesterud til Spanien til Kong Nidung

og hans Son Ortvanger**)^ for at beile paa

hans Vegne til Kongens Datter Sisilie***)*

Denne var af Kvinder den favreste og be-

levneste^ man havde hort omtale, KongNi*^

dung og hans Son toge særdeles vel mod Kong

Sigmunds Afsendinge, viste dem megen Hve-

der og gave dem slore Gaver, Men paa Kong

Sigmunds Andragende lod hans Svar saalui^*^

de ; ,^Ei sender vi vor Dotter borttil et ukjendt

Land og med saadanne Mænd, der ere i^^

hende ligesaa fremmede som for os; nieU oXi^

*) Tarlungeland , A;
.

formodentlig det gamle Ksc^li"'

gen, en Deel af det Karolingislte Rige,

Ortunagr, A. Sisibc, A; Siszebe,
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eders Konning gaaer stor Berommelsc, at

lian er en meget ypperlig Mand ; derfor vil

jeg ikke nøegte ham min Dotter, om han

kommer selv at henle hende,'^ Og derefter

droge Sendebudene hjem, og Kong Nidung

gav dem kostelige Gaver med til Kong Sig-

mund. Da de kom hjem^ fortalte de Kong
Sigmund Udfaldet af deres Ærende, og

hvorlunde Kong Nidung havde modtaget demr

i32, Ei varede nu lang Tid, inden

Kong Sigmund gjorde sig reisefærdig, og

agtede at ride ud til Spanieland i dette Hverv,

.
Og han tog tre hundrede veludrustede Riddere

med sig. Dernæst begav han sig paa Rei-

sen med stor Pragt og Sirlighed, og stand-

sede ikke sin Færd, ,for han naaede Spanien

Kong Nidungs Rige, Da Kong Nidung

^^iiidlerlid fik Underretning om Kong Sig-

munds Reise, lod han berede Fodemidler til

^lansBeværtningpaa hele denVei, han skulde

^^'^ge, indtil de modtes. KongNidungmod-
^*^g ham med megen Hæder, og gjorde et

^^ort Gjestebud' med alskens Pragt og Æres-
^eviisning. Nu fremkom Kong Sigmund
med sit Ærende, at han vilde beile til Kong '

^'idungs Datter, ligesom det for var andra-
é^t for ham. . ,,Det skal staae,'' svarede Ni-

(fhvad vi for lovede dine Afsendinge,
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og du vskal nu faae hende lil Hustru, da du

selv er kommen
,

og for de sluttede deres

Tale, fæstede Kong Nidung sin Datler til

Kong Siginund.

i53. Der hlev nu holdt et meget ko-

sleligt Bryllup, og Kong Nidung gav Kong
h

Sigmund sin Datter og derhos meget Gods

og mange Kostbarheder, og i Medgift gav han

hende næsten detHalve af sit Rige, ogdahan

nuselv var til Aarene, gav han det Ovrige

tilligemed Kongenavn til sin Son Ortvanger-

Dette Gjestebud blev holdtmedmegen Pragt;

de fornemste Hovdinger fra hele Spanieland

vare tilstede; man morede sig med alskens

skjemtsommeLege og Sagaer*), og der ud-

deltes store Foræringer; og saa talrig For-

samling havde indfundet sig, at aldrig har

i Spaniclanden Hoitid været holdt med mere

Pragt. Efterat Gildet havde varet i fem DagCy

red Kong Sigmund i Folge af sine Riddere hjem

med sin Kone Sisilie. Han blev hæderlig

modlagetj hvor han drog frem, og kom hj^ni

tilsitRjge, hvor han nu sad i Fred en Stund-

i54. Da nu Kong Sigmund havde vøe-

ret hjemme i nogen Tid**) kom***) Afsen^

dinge fra Kong Drasolf med Bi^eve; saa talte

*) Sange. *0 syv Dage. B, P» To,
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sende dig Hilsen og lade dig sige, at Kon-

ning Drasolf har udrustet en Hær tillige-

med alle sii\eHertuger og Grever ogRiddere

;

han "vil gjore et Ledingstog osterpaa ind i

Pulineland, og sender eder derfor Budmed
sikkre Tegn, atl kommer og yder hamHjælp

med alle eders Mænd, saa mange som I kan

faae." j^Det er ganske tilborligtj" svarede

Kongen, at, naarmin Svoger og Soster synes

atbehove min Hjælp, jeg da yder dem den,

Og det skal ogsaa skee," Samme Dag lod

Kongen udfærdige et Brev med Indsegl til

sine Mænd, saa vidt som hans Landstrakto

sig, og bod, at i de næste sex Dage skulde

komme til ham hver Mand, som vilde yde

liam Hjælp, og som kunde holde Skjold og

ride Hest og havde Mod til Strid, og at man
^aatte berede sig paa at blive borte i tolv

^a«ineder. Da nu denne Hær var kommen
^^mnien, drog Kongen i lilfærd med den
^d af sit Rige sin Svoger imode.

i55- For Sigmund drog hjemmefra,

^^Wte han sineRaadgivere til sig, som begge
"^^re 5lore Hovdinger; den ene hed Arlus*)
'l^n anden Herman j de vare Grever i Sva-

*) Ar B; Hartvfn, P,
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ben, meget slcjonne Mænd og store Kæmper.

Disse Hovdinger satte han til at passe sit Rige

og alle sine Eiendomme , eftersom han sto-

lede faldkommen paa deres Troskab; men

Svig udruges ofte af dem, paa hvis Ærlighed

man sætter altfor meget sinLid. Disse tvende

Hovdinger fulgte nu Kongen paa Veien og

han sagde dem ma^ige Tiug, hvorlunde de

skulde forholde sig, medens han var bor-*

te. I Særdeleshed bod han dem at gjore

Alt, hvad hans Frue Sisilie vilde, og derpaa

gave de ham deres Loftes Ordj hvorefter de

rede tilbage^ men Kongen foer sin Vei*

i36. Da Svogrene, Kong Sigmund og

Kong Drasolf, stodte sammen> havde denn^

tre tusinde Riddere og ikke mindre Hær *

det Hele end syv tysinde'JMand, og ei riii*^

gere i Styrke var Kong Sigmunds Hær, ^

terat de derpaa havde forenet sig, droge de

med hele denneHær ind i Pulineland, iher*"

jede vidt og bredt, ogudforte der mange stor^

Bedrifter.

iSy. Det var éilænge efterat disse Gr^**

ver havde begyndt at forestaae Riget?

Artus en Dag gik til sin '^rne Sisilie og t^'*-^.

fiaalunde til hende : e.Dctte Rige og eder selV

og alle Konning Sigmunds Kostbarheder
hai*

jeg i min Forvaring; og vil jeg nu sige eder?
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hvad Beslutning jeg har taget; jeg agter nu

at tage dig til Kjæreste og egen Hustru; der-

hos agter jeg at vi skulle beholde det Rige^

som vi have taget imod; thi det er uvist, om
Konning Sigmund kommer tilhage fra denne

Færd, og om han end kommer, skal han

dog aldrig faae Riget tilbage af mig og os

begge, hvis du vil som jeg; thi jeg er ikke

ringere Ridder end Konning Sigmund, men
er Ida noget bedre.*^ ^^Ei tale du saadanne

Ord/' svarede Sisilie; j^thi jeg vil vente min

IJerre, Konning Sigmunds, Hjemkomst, og

ingen Mandhaye uden ham* Dogendskjont

du har talt dette, skal jeg for dennesinde

holde det skjult; men hvis du taler oftere

herom, vil jeg fortælle det til min Herre, naar

han kommer hjem, hvad du har i Sinde, og
"Vil du da i Oieblikket blive hængt/^ Da sva-

jede Artus; c.DuFrue! ei maa du saalunde
talej du maa have spurgt, atjeg er ikke min-

mægtig Mand i mit Land, end Konning

^^gmund er i sit." aOmduendvarsaamæg-

svarede Sisilie ^ ^at du raadede over

storste Deel af Verden og Kong Sig-
^und var dinUndersaat, [som du nu er hans],

vilde jeg dog ene tilhore ham og aldrig

j,og ei maa du freinfore et Ord mere



1<14 ,

herom j om du vil beholde dit Liv/' Han
gik derpaa borl^ og dermed endtes deres

Samtale.

i38. Alt dettø fortalte Artus nu til sin

Stalbroder Herman
, og udbad sig hans

Raad, hvorlunde han skulde fremme sin Sag-

(^Gode Stalbroder!" svarede Herman; jeg

vil af alle Kræfter raade dig til at afstaae fra

dette Foi-sætj men om du endelig desuagtet

vil dette eller andet, da vil jeg staae di^ bi

i Raad og Daad, saa meget jeg formaaen"

(tEi vil jeg det fordolge svarede Artus

,

saameget er det mig om at gjore, at denne

min Beslutning bliver fremmet^ at jeg i an-

det Fald vil lade mit Liv." Hertil svarede

Herman: ((Eftersom det er dig saa meget oni

at gjore, at fuldbyrde dette Forsæt, saa gafl

det da saa vel, som vi nu begge onske."

Efter nogen Tids Forlob gik Herman engang

til sin Frue. De taltes mange Ting ved, og

omsider fremkom han med Arlus's Ærende ^

men hun svarede paa samme Maade, og ble"^

meget vred. Da gik Herman bort og fof

talte sin Stalbroder, hvad de havde talt og

hendes Svar. Den ene Tid forlob nu eft^^

den anden, og Artus forsogte ofte dette Au-

dragende hos Fruen , men kunde aldrig b*^^

den hoviskcFru Sisilie opnaae hvad han at-

I

\



traaede* Midlertid lierje Kong Sigmund
og hans ^Svoger Drasolf vidt omkring i

l-*ulineland
,

og gjorde Indbyggerne me-
gen Skade baade ved Manddrab og Odelæg-

gelse; ofte lioldt de Slag med Landcfs Be-

boere og havde snart Seier snart Useier.

Por de ve.ndie tilbage, havde de mistet mange
af deres Mænd, men kom dog selv uskadte

tilbage.

iSg. Da nn Sigmund var kommen til

fGrændsen af] sitRige, spurgte hans Land-

Værns-Mænd Artus og Herman det, og gik

paa Raad sammen. «Det venter jeg,"

Sagde Ai^tus til Herman, '^at Dronningen, der

iiied saa slorUvillie svarede paa vortAndra-

Ilende^ vil fortælle Konning Sigmund , naar

han kommer hjem, alle vore Anslag, og det

Vil blive os en svær Sag hosKonningen, naar

han faaer det ret at vide j lader os derfor ile

^^ed at fatte en Beslutning, tlii en hurtig Be-

^^^^nimelse er nodvendig, hvis vor Sag skal

dykkes.'' Og for de skiltes, overlagde de

^^^dbyrde?, hvorlunde Alt skulde iværksættes.

^*len gik detilDronri^ngeri og fortallehende,

de havde besluttet at ride ud mod Kongen,

_^S^p6rgehamj hvorledes det stod til med hans

^^d. Dermed var hun vel tilfreds, og bad



dem at drage paa det hurtigste. Det gjorde

de, og da de kom til Kongen
,

modtog han

dem vel. De kaldte ham til en Side, og da

de vare ene, sagde Arlus: tcGodeHerre ! jeg

kan sige eder en ond Tidende, som- dog des-

V3&rre er altfor sand^ og beder jeg, at I ei

fortænker mig i, at jeg siger eder det, da jeg

Intet «t6r skjule for eder , eftersom I har

overdraget alt Eders i min og min Stalbro-

ders Værge. Saasnartl var draget hjemme-

fra, begyndte eders Kone Sisilie at fore et

sletogutugtigtLevnet; hun tog en Træl^ som

var faver af Ansigt og lagde ham hos sig, og

da vi Stalbrodre vilde formene hende det, da

truede hun os med, at hun skulde bagtale

os for eder, saasnarfc I kom tilbage, saa a*

Iskulde lade os dræbe; og den samme Trael

har siden sovet hver Nat i hendes Favo>

og nu er hun selv frugtsommelig, men
torde ei lade eder komme hjem, uden forud

at lade eder det vide." ,,Ja! det kan I

vide med Vished!'^ svarede Kongen, ^^athvi^

I lyve hende paa, da er det eders Bane*

Da svarede Herman, og svor derpaa ,
at det

var altsammen sandt, som de havde

„Gode Venner sagde derpaa Konge« >

ohvad skulle vi da eiore afdenne KA'indc,eftei^
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som det er gaaet saa slet med hende/'

jnaaraade,'' svarede Artus, (fVi skulle gjore

Alt, hvad I forlanger." uDet bor sig," sagde

Kongen, (^at Trællen bliver hængt eller at

hans Fodder blive afhuggede, menatOinene

udstingespaa hende, og at hun saaledes sen-

des hjem til sin Fader." ^J^g veed et andet

Raad," svarede Artus, ,^at sende hende til

Svabenskov *), hvor overingen Vei gaaer og

hvor der vel i ti Vintre intet Menneske kom-
Jner, og der skjære Tungen ud af hendes

Mund, og lade hende da leve, saalænge som
Gud vil." Dette Raad bifaldt Kongen.

i4o. Greverne rede derpaaVeien hjem.

. Som nu Dronningen en Dag stod ved et Sky-

dehul paa Muren, saae hun en Stov stige op

af Veien og dernæst Folk at komme riden-

de. Hun kjendte paa Vaabnene, at det var

^reverne, og saasnart hun ventede, at de

tiinde hore hendes Raab, sagde hun: ^^Det

giveGud, at jeg maa sporge gode Tidender fra

honning Sigmund! hvad kunne I fortælle

om ham? siger sandt, og lyver ikke!"

«Konning Sigmund lever vel," svarede Ar-
^^^) ((Og det er gaaet ham godt, han er i

*) Maiskee her menes ScharzwilcJ,

P3
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SvaheiiskoY merl sin Hær^ og bad eder at

komme ham i Mode- Vi skulle efter

hans Befaling folge eder did." ..Ei vil jeg

dvæle,'' sagde Dronningen, (tnaar jeg skal

drage Iiam i Mode, men hvor er der en Kvin-

de, som kan folge mig derhen?" „Det er

ikke fornodent;" sagde Artus^ etaten Kvinde

lolger med eder , Ihi Veien derhen er ikke

lang." t(Da er jeg færdig," sagde hun, og

stegsaa op paa siuHesL De rede nu, indtil

de kom til en, Dal i Skoven, hvor der aldrig

ibr havde været noget Menneske; der stege

de af deres Heste. Da sagde Dronningen

med megen Bedrovelse: nHvor est du^ Kon'-

ning Sigmund! bodstdu disse Mænd at fore

mig herhen? nu seer jeg tilvisse, at jeg er

forraadt, og ei har da forraadtmig ene, men

ogsaa ditBarnj'^ og hun græd bitterlig. <(Nu

ville vi gjore, som Kongen bod,-'^ sagde Ar^

tus, „ogskjære Tungen ud af dit Hoved , og

bringe den til Kongen, og her skal du lad<2

dit Liv," Da togHerman til Orde : ^cUskyldig

er denne Kvinde; lader os derfor tage en andeH

Beslutning: vi ville tage den Hund, sonif^^^''

ger os, og skjære dens Tunge ud, og bring®

den til Kongen." ctNei," svarede Artus, J^^^

skal nu imdgjcldc, at hun har ilde opt^ge^
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vort Andragende; og nu sl<al hele vor Be-
' slufning fuldbyrdes.*' (^Saa hjælpe Gud mig !"

sagde Herman
, daldrig skal du gjore hende

Meen, om jeg kan forhindre dig det," og

han trak sit Sværd. Medens dette gik for

sig, hlev Dronningen forlost og fodte etme-

get smukt Drengebarn; hun tog nu en stor

Glaskrukke ud af sit Mjodgjemme [fog Laa-

get af den], og efterat hun havde svobt Bar-

net i Klæder, lagde hun det i Glaskrukken?

lukkede den siden forsigtig til, og salte den

hos sig. Nu trak Artus sit Sværd, og de be-

gyndte at kænipe^ og det var en megethaard--

nakket Kamp. Tilsidst faldt Artus tæt ved,

hvor Dronningen laae, men sparkede dog

forst med sin Fod til Glaskarret^ saa at det

gled ud i Aaen. I det samme svang Hermai^

5it Syærd, og traf Artus over Halsen, saa at

det tog Hovedet af. Men da Dronningen

saae, hvorledes det gik med Barnet, faldt

hun i Afmag-t og ddde siden. Nu tog Her--

^an hendes Lig og lagde det til Rette, saa

godt han formaaede.

i4i. Det er nu at fortælle, atHerman
^^tte sig til Hest, og red, indtil han traf

^ong Sigmund. Da spurgte Kongen: „Hvor
din Stalbroder Artus." ,(Vi bleve ueni-
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ge,*' svarede Herman, (jda han vilde lem-

læste og dræbe Kvinden; men jeg ynkedes

over hende og vilde hjælpe hende; derover

kom vi i Trætte, som endtes med, at vi slo-

ges, og jeg dræbte ham. Kvinden havde imid-

lertid fodt en meget skjon Dreng, men Artus

myrdede ham, for han selv lod sit Liv." Nu
spurgte Kongen: »Have I da sagt sandt om
Dronningen^ eller have I Joiet hende paa?"

,^Jeg vil ikke fremforc Logn for eder, Her-

re!" svarede Herman. f(Hvorforbr6dstdu mit

Bud og overtraadle din Ed?" sagde Kongen.

Da svarede Herman; <JierreJ" ^^detkanvel

hændes, at euMand begaaer en Udaad, men

naur han selv erkjender og angrer den, kanhau

vel derfor gjerne i Fremtiden blive en duelig

Mand." Da svarede Kongen yderlig for-

bittret: ccPi^v bort fra mine Oine! ej længer

vil jeg have dig i min Tjeneste, thi jeg seer

nu, at du har sveget din Drot.'' Da gik Her--

man til sin Hest, og var glad ved, at haU

slap bort med Livet. Men Kong Sigmund

styrede nu sit Rige
^
og sorgede meget ov^^

Dronningen. ^

x42. Det fortælles nu, at Glaskarret

drev langs med Aaen udi Soen. Det drev

©msider op paa en Odde, men Soen gik tilr
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bage j saa at del blev tort, hvor Karret laa*

Karret gik i Stykker, cla det stodte an mod
Stenene, og Barnet græd. Da kom en Hind

og tog det i sin Mund og bar det hjem til sit

Leie, hvor den havde to Unger. Den lagde

sig ned og lod Drengen die sig, og fddte ham
der op som sit eget Barn. Han blev der tolv

Maaneder hos Hinden, og var da allerede

saa stor og stærk ^ som andre [fix^e Vintre

gamle] Born.

i43. For er talt om Mimer, der var

, Smed, vidt beromt for sin Konstfærdis;-

hed. Han havde mange Svende hos sig; som
tjente ham. Han havde sig en Kone, og i

de ti Vintre, siden han fik hende, havde de

ingen Bom faaet, og det bedrovede ham me-
get. Han havde sin Broder , som hed Rei-

gin hos sig, der var en drabelig Mand, og

^Vergik de Fleste i Ondskab, hvorfor han

^gsaa siden selv maatte bode, thi saadan

'^i'olddom og Vidunder kom over ham, at han

^^ev til en Orm, fuld afEdder. Han blev saa

^^^1*? at det var et Under atsee, ogL3^st betog

til at dræbe hvert Menneske, saa at endog

'^''^^^ge hundrede Mænd i Foi-ening ci torde

^ ^^me i Nærheden af ham, Ingen kjendte

^^'iov hans Leie uden hans Broder Mimer,



144. En Dag drog Mimer ud i Skoven

med nogleMænd at brænde Kul^ og de gjorde

der en stor Ild. Som Mimer nu stod ganske

ene ved Ilden, kom der en faver Dreng lo-

bende hen til ham. Mimer tog ham og lagde

Klæder over ham, thi han Var nogen. Da
kom der en Hind lobende og slikkede Barnet

paa Hovedet og Ansigtet- Deraf tyktes Mi-

mer at vide, at Hinden maatte have fostret

dette Barn
,
og vilde han derfor ikke forhin-

dre Hinden. Han tog Svenden hjem med sig,

og vilde tage ham i Baims Sted^ gav ham

Navn og kaldte hamSigurd^)'^ og nu voxede

han op, til han var tolv**) yintre gammel,

og da var han saa stor og stærk, at man al-

drig saae hans liige. Han var ond at kom-

me til Rette med, og slog Mimers Svende,

saa at de neppe kunde udholde det hos

ham
145. Een af Svendene hed Ekkihard?

han var den stærkeste af alle Mimer^

Svende. En Dag kom Sigurd i Smedien, livoi"

. Ekkihard smedede. Trætte opkom imelle^^^

*3 Sigfrod, Al F; siden kaldes han iA Sigurd*

i^i, elleve, P» B.

Jfr, 19 Knp. tolv, P, B.
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dem, saaatEkkiliard slod Sigurdmed sin Tang

paa Oret. Da tog Sigurd med sin venstre

Haand i hans Haar
,
og rykkede ham saa fast,

at han stodte ham til Jorden. Og nu 16b alle

Smedesvendene til, og vilde hjælpe Ekkihard,

men Sigurd trak sig til Doren og ud af den,

og slæbte Ekkihard efter sig ved Haaret^ og

saaledes droge de, til de kom til Mimer. Sigurd

sagde da til Mimer; ^Jlde gjor du i at slaae

mine Svende , som ville gjorc noget Nyttigt,

medens du gjor ikke uden Ondtj du er nu

saa stæi^k, at du kan udfore ligesaa meget

som een af dem; nu skal jeg soge at indgive

dig Lyst til Ai'beide; i andet Fald skal Stok-

ken blive din Læremester/' Han tog haux

derpaa ved Haanden og ledte ham hen til

Smedien. Mimer satte sig paa Essen, tog

, et stort Jern, og lagde det i Ilden, og een af

de tungeste Slaghamre gav han til Sigurd,

nu Jernet var bleven hedt, tog han det

af Essen og lagde det paa Ambolten, og

^od ham slaae derpaa. Sigurd slog det forste

^lag saa vældigt, at Amboltstokken gik i

^^ykker, og Ambolten sank i til Hovedet. Li-

§*2saa gik Tangen og Hammerskaftet sonder^

Jernet spi'ang langt bort. ^^Aldrig saae jeg

•'^'^gens Haand mere klodset/^ sagde Mimer;
fe^eller ikke stærkere end din, og hvad der

L



end skal blive af dig, kan jeg dog ikke nytte

din Tjeneste til denne Haandtering/' Nu
gik han bort og ind i Stuen, og satte sig hos

sin Fostermoder, og udlod sig ikke for No-
gen, om lian tyktes vel eller ilde om det,

som var skeet.

i46. Mimer tænkte nu over hos sig

selv, at han havde meget Uheld at vente

af denne Svend; han besluttede derfor at

tage ham af Dage^ og han gik da ud paa

Heden, hvor den store Orm laa ved Sko-

ven, og sagde, at han vilde sende ham en

Svend, som han bad ham at dræbe. Deref-

ter drog Mimer hjem. Dagen derpaa spurgte

han sin Fosterson Sigurd, om han vilde

fare til Skovs og brænde Kul for ham,

fcDersom du vil være ligesaa god imod mig

for Eftertiden,'! svarede Sigurd, ^(Sora du

har været hidindtil, da vil jeg gjore Alt;

hvad du vih'^ Derpaa beredte Mimer hain

til denne Færd, og gav ham Viin og Kost

med til sex Dage, som han skulde være

borte ^ og derhos en Vedoxe; hvoreitei*

han viste ham ud paa Heden .til Skoveu-

Sigurd drog da til Skoven^ gjorde sine Sa-

ger i Stand, og gik til og huggede Ti*^"

erne rask om, gjorde en stor Ild og
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t^e store nedhuggede Træer hen paa den.

^ed Davretid *) satte han sig ned til sin

^adj og han spiste al Maden op og lod

ikke en Draabe Viin tilbage, skjondt Mi-
dier havde tænkt, at det skulde strække til

^ sex Dage. Derpaa sagde han ved sig

^elv: cjNeppe vil der nu gives den Mand,

^ed hvem jeg ei torde maale mine Kræf-

^^r, om han nu vovede at komme imod
^ig

j thi det mener jeg^ at een Mands
t^rab ikke vil overskride mine Kræfter/' Og

^ sojtx han havde sagt dette, kom den store

I Orm mod ham. Da sagde han fremdeles;

«tNu kan det hændes, at jeg kan komme
at forsoge mine Kræfter, som ;eg nys

^Uskede," og han lob op til Ilden, og tog

^^t storste brændende Træ, slog dermed

^f'nen paa Hovedet, saa at den nu ikke

^^i'ttiaaede at udspye Edder, men ludede

^ed Hovedet mod Jorden, Og nu gav

1
^^^U det ene Slag efter det andet paa Or-
^^ns Hoved, indtil denne Orm var gan-
^'^^ dod. DerefteY afiiug og afskar han

^^^ens Hoved. Da var han meget modig,
^^^^^ sig ned, og saae nu, at han ikke

*^^%v£\i\
, Klokken 9 om Formidtjagcn* .



23(5

kunde komme hjem den Aften
,

og som

han sad og var uvis om, hvad han skul'J^

faae til Aftensmad, faldt det ham ind,

han kunde koge Ormen; han skar dea da

op, og tog Hjertet ud, hængte sin Kjedel

op, og lagde Stykker af Ormen deri, ind^

til Kjedelen var fuld, og lian glædede sjg nU

til sit Maaltid. Da han nu mente, at det

var kogt, stak han sin Haand i Kjedelen, soH^

da kogede paa det stæi'keste; han brændt^

derfor Fingren og stak den i Munden f^^'

at svale den. Men da Sodet kom paa hao^

Tunge og i hans Hals, horte Jian, at to

Fugle sade i Træet og kvidrede 'sammeWj

off han forstod nu deres Stemme: »Kuud^

denne Mand vide," sagde den ene^ (Jiva'*

vi vide, da skulde han hjem fare, og drø^"

he skulde han Mimer, sin Foslerfadei*?

for det at denne nu havde dræbt h^^'

hvis det havde gaaet efter hans Onske;

denne Orm var Mimers Broder, hvis

derfor ikke vil dræbe Mimer, da vil
^^^^

mer 'hevne sin Broder, og dræbe Sve^^

den.'' Han tos nu Ormens Blod og g"^

det i sine Hænder,- og overalt hvor

'kom blev Huden haurd, som det var If^^'^^^

hun tog fremdeles aile sine Klæder af, ogg^^^
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'^ig- med Blodet overliele sit Legeme, saavidt

.hciu kunde række, men til Ryggen mellem

. "Skuldrene kunde hans Haand ikke naae,

^^rpaa iforle han sig igjen sine Klæder, og

^^og siden lijéin og havde Ormens Tryno
*

^ sin Haand.

147. Ekkihard stod uden for og saae

^^gurd komme gaaende. Han gik da ind

Mimer og sagde: ^cNu kommer Sigurd

^^er og Jiar en Ormetryne i sin Haand j nu
^^i' han vist dræbt OrmeU; saa at der er

^tke andet for HaandeUj end at hver s6-

at redde sig, thi om vi end nu ere

^^^Vy ja om vi end vare halvt saa mange til,

slaaer . han dog os allesammen ihjel,

vred han nu er. ^(Derpaa lob de alle
1*1 ^

* Skoveuy og skjulte sig, men vMimer

ene imod Sigurd og bod ham være

en. <^Ei skal nogen af eder kalde

velkommen," sagde Sigurd^ thi dette

^^^i^nie Hoved skal du gnave som en Hund."
''^^ skal det skee saaledes, som du der

^

8er,'> svarede Mimer; ^<thi jeg vil bode

j
^^g, om jeg har gjort det, som dig mis-

Il

S]!?^^
' i^S B^^^ ^^S Hjelm og et

^^"-Jold Brynje^ Vaaben, som jeg

Sjort med min egea Haand til Konning

r
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Hernit i Holmgaard, og jeg vil skaffe dig

en Hest, som hedder Gråne, og er i

Brynhilds Stod, og et Sværd, som hedder

Gram, og er det bedste af alle Vaaben."'

jjkke siger jeg nei," svarede Sigurd, cc^^^'

det, hvad du der lover mig/' Da tog Mi^

mer Brynhoser og rakte harp, oghaniforte

sig demj dernæst en Brynje, blank so^
Solvoghaardsom Staal^ hvilken han tog p^i^

sigj han gav ham endvidere en HjelJ";

hvis Lige Ingen havde seet, og han sati^

den paa sit Hoved; og nu rakte han h^^^

et Skjold baade tykt og tungt, heelt be"

slaaet med roden Guld og besat med kost''

bare Stene; endelig gav han ham etSvøerd}

Sigurd blottede det, og det syntes ham
meget godt Vaaben, og nu svang lian det^^

Sværd, saa stærkt han kunde, og hug

mer Banehug.

i48. Derpaa drog Sigurd bort

o

aå

den Vei, hvor det var sagt ham?

Brynhilds Borg laae. Da han koai der*

var Borgporten lukket med store Jerndorr^?

og der var ingen Mand tilstede, som kund«?

lukke op for ham. Han sparkede derpå*

til Doren med sin Fod, saa at Jernslaa-"

erne, hvormed Doren var lukket, g^*-
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Stykker. Dernæst gik han ind i Borgen.

kom der syv Vagtmænd, som vare
*fiUe lil at passe Borgporten , imod ham,

de tyktes ilde om, at han havde op--

^rudt Porten og vilde desaarsag dræbe ham.
^len Sigurd var ikke seen med at blotte

^^t Sværd Gram^ og han hug med begge
hænder, og lod ei af, forend han havde
^^æbt alle disse Borgfolk. Borgmændene,

vare blevne dette vaer, gjorde Anfald
f^a ham, men han værgede sig mandelig,

dette kom ind for Brynhild, hvor hun
i sin Skemme, sagde hun: t.Her mon

^^re kommen Sigurd Sigmundson, og om
end havde dræbt syv Riddere, som

Jl^ii
nu har dræbt syv Trælle, da skulde

dog være os velkommen og hun gik

Ud hvor de sloges, og bod dem at standse

^^den. Hun spurgte nu, hvo denne Mand
^5 som der var kommen, men han sagde,
han hed Sigurd. Hun spurgte fremdeles

^^^haiisÆtj menhan sagde, at han sletikke
^^^te atsige Noget derom. Da tog Brynhild lil

uOm du ikke kan sigemig Nogether-

g.
' ««i kun jeg dig sige , at du est Konning

vl^k"^"*^'
og Sisilies Son. Nu skal du være

ommen hos os; hvorhen agter du dig?V
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,
(Herhid cr mit Ærizide,^* svarede Sigurd?

,^t]u min Fosterfader Mimer viste mig hi^i

at hente en Hest , ved Navn Gråne, som dm

eier. Nu kommer jeg for at tage imod den?

om det eaa er dig med." ,^Een Hest skal clu

faaeafmig," svarede Brynhild, ^,og liere fol'-'

uden, om du saa onsker, og li^esaa staa'ei"

dig til Tjeneste Alt hvad Borgen formaaer-''

Hun sendte nu femMænd ud at tage Heslei^

og de bJeve derude hele Dagen , men fik ået^

dog ikke fat, saa at de maatte dragé ))jem m^d

uforrettet Sag* Sigurd blev nu godt modta-^

get og var der Natten over. Om Morgen«?'^

dcrpaa kom tolv Mænd til, og han gik nuU^J

selv trettende. Disse tolv Mænd forfulg^^

længe Hesten, men kunde ikke faae den i'^^f

men for de holdt op, bad Sigurd dem gi^^

hamBidslet, ogda han derpaagik imod H^^

fiten, kom den ham i Mode, saa han kunde

tage denkfat, og lægge Bidslet paa denj

hurtig sprang han derpaa op paa den? Ry§'

i4g. Han takkede nu Brynhild meg^*

for den gode Beværtning, og red D^S

Nat, indtil han kom til Bertangeland.
^^^^

heriskcde da en Konge som hed Isungy

storste af alle Kæmper. Han havde eU^^^
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Sonner, alle Mænd* af sjelden Styrlce.' Han
tog vel imod Sigurd, som forblev derhos
liain i lang Tid^

Tolyte Fortælling/

0/7i Kong Didrihs og hans Kæmpers
Rustning.

^5o. En Konge, ved Navn Aldrian, her^
®tede over Niflungeland, og var en mæg-
^^g Konge. Hans Kone var cn Kongedat-.
*^r. Det traf sig en Dag, som Kongen just

^He var hjemme, at hun var viindrukfceu

^§ havde lagt sig til at sove ude i sin Have-

kom der en Mand til og lagde sig hos hende.
^-^£1 hun vaagnede, forekom ;det 'hende som
*^et var Kong Aldrian , men for hun saae sig

Var denne Mand pludselig forsvunden for

^^^^des Oine. Efter nogen Tids Forlob folte

sig frugtsommelig, og for hun nedkom,
^^^f det sig engang , da hun var ene, at deu

^^^^JUe Mand kom til hende, og nu fortalte hau
^^Ade, hvad der var skeet ideres forsle Sam-

^^^komst, og at hun var frugtsommelig og
^Vde Barnet ved ham , raen han gav sig uc'

Q
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for en Alf; ^^og om Barnet lever og voxer

op/^ lagde han lil, (^da skal du underrette

ham om sin Fædreneslægt, men ellers holde

denne skjult for enhver Anden; og er deten

Dreng, som mig aner, da vil denne Dreng

voxe op til en drahelig Mand, og vil haii

ofte vorde stædt i Farej men hver Gang det

er kommet saa vidt med ham, at han ikke

kan frelse sig selv, da skal han kalde paa sin

, Fader." -Og dermed svandt Alfen bort. No-

gen Tid efter fodte Dronningen et Drenge?*

barn, og han blev kaldt Hogne og blev reg-*

net for Kong Aldrians Son. Da han varfir^

Vintre gammel, gik han og legede med
andre Drenge, og han var haard og stsert

og ond at komme i Kast med, og nu ble^

det ham forekastet, at han saae ud som

Trold og ei som et Menneske, og at h^^^^

Aasyn lignede hans Sind. Ved dette bl^^

han meget vred, og gik til Vandet, for

5oe sit Billedej da saae han, at hans Ans^S

var blegt som Bast og gustent som Ask^^^^

Farve, og at det var stort og grueligt.

gik nu til sin Moder, og spurgte hen*^^'

hvorfra hans Legeme havde faaet en saadai^

Dannelse. Da fortalte hun ham Sandlied^^^^

om hans Fader 5 mender var en Kvinde, s*^^
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horte derpaa og som siden blev Kong Aldri-

^ns Frille og hun betroede ham da denne

Hemmeh'ghed, hvorved det omsider kom
^p5 hvorlunde det hang sammen. Kong Al-

^rian havde med sin Kone tre Sonner: den

ældste hed Gunnar, den anden Gernost**), den

tredie Gisler, der endnu Var Barn, da disse

begivenheder indtraf 5 men Gudrun hed

^eres Soster. Da Aldrian dode, tog hans Son

Gunnar Rige og Kongedom efter ham.

l5l* Det traf sig nu engang, at Kong
'^idrilc i Bern lod gjore et Gjestebud^ og
-liau vikle nu samle alle sine Ve nner dg de

^^orste Mcend^ som vare i lians Rige. Til

^^^tte Gjestebud indbod han ikke jnange Mænd^
^^n han udkaarede derlil de jq^perligste, og

dem alle, baade indenlandske og uden—

'^^dske, Plads ved eet Bord Han

Kong Didrilc af Berns. B, **) Gernis, B.

) Gi'imhild, E, P; hvilket Navn hun ogsaa forer Isn-

Seie hen i A> men til Slutningen faacr hun atter

^avncc Gudrun.
^ ^^ed forandrede Navne findes her i P en Gjentagelse

Fortællingen i foregaacnde Kapitel. Kong Irung
* ^iflungeland havde en Dronning ved Navn Oda,

med en Alf fodre Hogne. Desuden fodte hun

Kongen cn Datter Grimild og fire Sonner Gun-
*^^^> Gudzorm, Gernos og Gisler.

Q2
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havde nu og faaet visse Tidender om denne

Kong Gunnar, at han var en Mand af sjelden

Styrke, og en stor Kæmp e, og besad fortrin-

lig Tapperhed; det samme havde han og

hort om hans Brodre Hogne og Gernost og

Gisler; thi sendte han Mænd til dem og ind-

bod dem lil sig. Disse Alsendinge kom nu

til Kong Gunnar og frembar deres Ærende.

Kongen takkede for hans Venskabsbeviis-

ning og lovede vist at komme og med ham

Hogne; Gernost *) derimod maatte blive

hjemme,, eftersom han var syg. Kong

Gunnar reiste nu efter Indbydelsen til Gje-

slebudet med alle sine Mænd og dette var

tilberedt med alle de Midler, som gjordes

fornodent.

i52. Dableve alle de anseligsfe Mænd

og Didriks bedste Venner bænkede paa sam-

me Bænk. Kong Didrik, Kong Gunnar og

ifans Broder Hogne, Hildebrand og Horn-

boge Jarl og hans Son Omlung, "Vidga h^^

Stærke > Ditlev Danske, Fasold Stolte,

Sintramfra Venedig, Vildifer hin He£-

tise, Herbrand hin Vise og hin Vidtlarne,
" ål1

os Heimer Iiiii Grumme
;
og del sagde nu AUe?

} Gudzoim, P. vniifcr, A, B.
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at man neppe vilde see i een Hal anselJgere

og i alle Færdigheder mere udmærkede

Mæiii, end der nu vare samlede.

i55. Kong DidriJc af Bernhayåe et

Skjold vi denne Beskaffenhed: det var

rodt som Blod og mærket med en gylden

Love, hvis Hoved vendte op ad i Skjoldet,

[og Fodderne berorte den nederste Kant],

Men efterat Didrik var bleven Konge i Bern,

forogede han Mærket saalunde, at der blev

sat en Guldkrone over Lovens Hoved
j

og

somme Mærke havde han og paa sit Banner

og Sadle. Dette Mærke havde*han, fordi,

ligesom Loven er det storste af alle Dyr i

Værdighed og Mod, og alle Dyr i Verden

frygte for den, saa var og Didrik modig og

Alles Overmand , saa at alle Mænd frygtede

for ham; og efter Fortids Skik maatte ingen

Mand, der nogensinde flygtede i Strid, forQ

en Love i sit SkjoJd.

i54. Hildebrand hin Gamle hWde et

Skjoldj af samme Farve som Kong Didriksi

og derpaavarmed hvid Farve malet en Borg,

hvis Taarne alle vare forgyldte, og denne
'

Borg skulde forestille Bern. Men HildeiJ^nd

forte et saadant Mærke paa alle sine Vaaben,

og havde sit Banner og sin Vaabenkjole af
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samme Farve som Didriks til Tegn paa, at

hanaldrig, hvorhen hai) endfærdedes, vilde

fordolge, at han var DidriksMand
,
og at in-

gen Slags Nod eller Fare skulde bx'inge ham

til at skjule deres Venskab.

a55. Heiner hin Siormodige havde

alle sine Vaaben meerkede paa den Maade

;

hans Skjold var blaatj og paa det var med.

lyseguul Farve mærket eu Hest, og samme

Meerke havde he]e hajis Harniskj og blaa

Farve tyder hen til et ondt Bry>st og et grumt

Hjerte, men Heslea er Mærke paa hans og

hanS' Ætmænds Syssel og betegner, at han

var en fortrinlig Ridder.

l56i Vidga Velent^son var saaledes af

Udseende : hans Haar var hvidt som den

Blomst, der hedder Lillie; det var tykt, og

deelte sig i slore og side Lokker; han havde

^t lyst ^nsigt, og hele hans I^egeme var hvidt

som Snee; hans Qine vare saa skarpe^ at

man neppe kunde udholde hans Oiekast, naar

han var vred; hans Ansigt var fyldigt, dogvar

.
det vel dannet, favert og barskt, men naar lian

varvredj var, det rodt som Blod os bistert

at see til.^,. Af alle Mænd, som ikke bleve

kaldte Ki^er, var hau den hoieste ; han var

*) Jfr. Kap. 17-

r
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baadetyk og bred om Skuldre smækker om.

Midje^ særdeles vel dannet, rank voxen og i det

Hele var hans Væxt saaledes, at Alle vare enige

i, at de aldrig havde seet en Mand i alle

Henseender ^aa rask og fortrinlig eller med
mere Anstand og Værdighed^ tilmed var han

af et godt Sind, stijle og m^adeholden. Naar

han sad ho5 sine Stalbrodre, og der vare Faa

tilstede, var han glad og opromt^ men i tal-

rig Forsamling oftest ordknap, dog talte han

vel og viseligt, naar han kom paa Thinge;

han var kjærlig mod sine Venner, men naar

han kom i Krigshæren, og var ifort sine

Vaaben, da blev han strax saa grum j at

aldrig i nogen Jjcding hans Hjerte bevæge-

des tilMedynk. JJan var meget stærk og en

overmaade tapper Mand, og i alle Færdighe-

der overgik han de Fleste, som have været til.

Af ,hvid Farve var hele hans Harnisk', Skjold,

Sadel, Vaabenkjole, Banner og Hjelmhat. Med
xod Fai've stod Hamm^i' og Tang mærket i hans

Skjold, der desuden var prydet med treKar-

funkelstene. Hanuner og Tang tydede til Jians

Faders Idræt soja Smed, men de tre iEdel-

stene tydede til hans Modreiieæt. EUia hans

Hjelm hat var mærket den Orn#'sdm kaldes

Slange, der udspyedeEdder
j
ogcletteMærke
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bar han over sit Hoved
,
paa det hver den,

som saae liara, skulde vide, hvor stor han
var i Tapperhed og hvor frygtehg hans
Vrede for dein, som vovede sig imod ham.
Paa hans Sadle og Banner, Skjold og Vaa-
benkjole var dette samme Mærke anbragt
med saadan Glands, at man langt fra
kunde see og kjende hvor han red.

157, Hornhoge Jarl i, Vindland var
lysladen og den deiligste og bedst byggede
Mand, saavel i Ansigt sojn i hele sin Væxtj
rask og fyrig var han i hele sit Væsen,
]ioit bar han sit Hoved, men ban syntes
dog kun middelmaadig af Væxt, da .han
oftest var blandt saadanne Kæmper, der,
i Forhold til andre Folk, næsten vare Ri-
ser. Han var en meget stærk Mand, og
ved hans Overlegenhed i Kamp saae man,
hvor modig han var, og hvor færdig i at
bruge Skjold og Sværd og Spydj og ingen
af alle de nu nævnte Mænd var saa god Bue-
skytte eller Spydkaster som han. Han var saa,
stor en Helt ^ og Ridder, at han aldrig i

Slag eller Enekamp med Vanære forlod sin
Hestj han var som oftest noget tungsindig
og tavs, men paa Thinge og i Moder var
han frimodig og veltalende. Han var stor
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i Mod og Forstand, Iiurtig i at fatte en
Beslutning, og i alle Ting djærv og stærk,

som det egner sig en Helt. Hans Skjold
og hele hans Harnisk var af bruim Farve;
paa haus Vaaben var med Guld mærket
en Hog, som forfulgte to Fugle; samme
Mærke havde ogsaa hans Son Omlung, hvil-

ket tydede hen til deres fælleds Ridder-
skab; thi som Hogen forfolger alskens Fugle,
saa vai' Hornboge Jarl snar i at .sætte ef-*

ter sine Fjender; og med sin iilsomme og
hurtige Færd paa sin raske Hest kunde
Ban med Ingen lignes bedre end med Ho-
gen. Hans Vaabens brune Farve bemær-
lede hans Klogt og Belevenhed. Hornboge
Jarl var nemlig mægtig og vennesæl, saa

at om ham gaae Sagn vide om Land; han

,
eiede Vindland og mange Borge og mange
i'aske Riddere og mange rorlige Eiendomme.

i58. Hornboge' Jarls Son Omlung
Var i Udseende og Haarfarve sin Fader lig,

gav ham i Storrelse og Styrke intet ef-
ter, men var en fortræffelig Ridder. I Kamp
Var. han djærv og forvoven, stundum ufor-

iian vilde kun eet af to, enten
"Vinde Navnkundighed eller være Doden
^is; thi han var en meget heftig Majid,



•250

begjerlig efter Ære og Berommelse, hvor-

efter han stræbte paa alle Maader^ baade

vefl at udstaae Livsfare, og ved at være

nedladende og gavmild. Han udstod saa-

ledes mange Slags Nod for at erhverve sig

et berommeligt Navn,

j5gf Sintram fra Kenedig var deilig

af Udseende og lysladen; han havde vel

ikke noget f3^1digt Ansigt, men det var dog

favert og vel voxet ; han havde deilige Oine

;

hans Haar var Jyst, og krollede sig noget;

han havde en lang Hals, og var hvid paa hele

sit Legeme; desuden var han hoi og smæk-

ker; hans Hænder og Fodder vare saa favre,

at ingen Mand havde smukkere Lemmer; han

var behændig og meget stærk, vel ovet i

Færdigheder
,

og den fineste Mand i hele

sit Væsen; han elskede meget Leg og Ly-

stighed, kunde godt drikke, var §nild i

Tale, rask sindet^ snan^aadig og overniaade

tapper i Kamp , mild og nedladende og ufor'-

troden* Sintram havde sine Vaaben mær*-

kede paa den Maade, at hans Skjold og

hele Harnisk var gi'ont soni Græs, og dci'-

paa stod malet en Drage, bruun for oven

men rod for neden. Dette Mærke beteg-

nede, i hvor stor Fare han havde været stædt
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for en Drage^ og hvormcgen Ære og Tak

han, saa længe han levede, burde yde

Kong Didrik, fordi han udfriede ham af

Dragens Mund Hans gronne Vaaben-

farve tjente til at betegne^ at hans for-

træffelige Svævd var af Farve gront som

Grees ^*),
'

.
.

l6o, Fasold og Ekka vare hinanden

saa lige, at man neppe kunde kjende den

ene fra den anden; samme Udseende og

Vøext, samme gule og krollede Haar, sam«

me blege og brede Ansigt , samme rode

og noget krusede Skjæg traf man hos dem
begge; de havde deilige Oine og fpre men
ei lange Halse, store og stærke Skuldre;

de vare hoie og frygtelig stærke, havde

faste Hænder og stærke Foddei-, De vare

gode Riddere og besade megen Færdighed

i at lore Sværd og Skjold; de vare stolte,

djærvoj barske^ ordknappe, [dog veltalende],

Jxieget pyntelige i Vaaben og Hærklæder,

Vennehulde og standhaftige, hellige og stiv-

sindede, ærgjerrige og i Tapperhed og

hver Manddoius I^rpve fortrinlige, Fasold

hin Stolte havde Skjold og hele Harnisk

*J Ifr, Kap. 44» af god Farve, A.
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af gylden Farve, hvorpaa stod med Rodt

samme Mærke som paa Kong Didriks, und-

tagen at Loven vendte tvært paa Skjoldet

og var uden Krone. Samme Mærke havde

hans Broder Ekka, thi de vilde ei flye no-

gen /Fare i Kamp og deres rode Vaaben- -

farve betegnede deres Lyst til Strid og

Ufred.
*

161. Ditlev Bitterulfsson var en mo-
dig Mand; hans Haar var rodbruunt, tykt

og stridt, hans Ansigt bredt og fyldigt men
dog veldannet, hans Næse hoi, smal og

lige, hans Oine livfulde, og i det Hele

taget var hans Udseende anseligt og vær-

digt; hans Ansigtsfarve var ikke lys, men

blev han vred, da blev han i sit Ansigt bleg

6om Aske. Han var den storste og stær-

keste Mand, og af alle Didriks Kæmper
den drabeligste. Af Sind var han meget

animter, i Omgang venlig mod hvert Barn

og rede til at dele hver Skjemt og Lystig-

hed. Han var djærv i Tale til fornemme

Mænd, om de end vare luun ubekjendte,

ligesaa i Folljeforsamling, og dristig var han

i alle Henseender; han var behændig i alle

Lege, haard, grum og licftig mod sine

Fjender, i Kampe og Holmgange stiv-
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sindet, i Arbeide utrsettelig, og i Mild-'

hed fandt han neppe sin Lige. Ditlevs

Vaaben vare af morke[blaa] Farve og

paa dem var mærket med Guld det Dyr,

som tydske Mænd kalde Alpendyr, men
Væringerne Fil *) eller Elefant. Dette

Mærke forte han, fordi Sigurd Græker hin

Gamle red paa en Elefant. Med dette havde

Ditlev holdt Kampe vide om Land og stedse

vundet Seier og Hæder j store Hug for--

maaede ei at bide Mærke i Skjoldet eller

forandre dets Farve , saa stærkt havde

han ladet det gjore, for at det kunde holde

Stand i, hver Kamp. Paa Skjoldet var des-

uden Guldmærker til Tegn jjaa at hans Mo-
der var ædelbaaren.

^
162. Vildifer havde et morkt Haar,"

møn et lyst, langt og veldannet Ansigt,

en krum Næse, skarpe Oine, var hoi og

havde store Skuldre j hans Hænder vare

hvide, hans Arme lore og stærke; han var

den behændigste blandt Mænd og besad for—

trinlig Færdighed i Legemsovelser
,

og var

sat i sit Væsen, raadsnild og bestemt, djærv,

*} Elfendyr, 'P. Ifr» Kap, 96. Alpandyr betydede i

det Gammeltydske snarcra en Kamei enden Elefant.

•
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Tiaar han skulde befale over Andre, men
fiin og hoflig, naar han skulde adlyde; Udi.

listig var han dog, men kjæk og seiersæl

i alle Kampe. Hart inEferkede sine Vaaben

paa den Maad^j at der paa hans Skjold

var malet en Galt og en Bjorn med m5r-

kerod Farve; selve Skjoldet var forgyldt*)

mod cn morkerod Rand; samme Farve og

Mærke var og paa hele hans Hcirnisk. Dette

Rustningens Mærke 'tydede hen til en Vild-

gali, som paa Tyclsk kaldes Vildifer**), og

fik Vildifer dette Navn^ fordi han aldrig op-

holdt sig hos sine Frænder eller i sit Fo-
sterland^, men liellere hos udenlandske Hov-

dinger. « Vildgalten er af alle Dyr det tap-

preste og væi^ste at komme i Kast med.

Men han lorte en Bjorn paa sine Vaaben

til hæderligt Minde om, at han blev kaldt

en Bjorn, da han frelste sin Stalbroder

Vidga. Vildifer havde sit Harnisk forskjel-

- lig^. fra andre Kæmpers^ fordi han vilde,

^^af Folk skuldp kjendé ham, hvor .han red,

saa langt fra som man kunde see ham.*

*) guult,

nu Wild-Eber; det betegner hans Rustnings Mæike; -

thi yildgaltcn cr af dette Udseende, A»

4
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i65. Herhrand hin Vidifarne havde

rodbruunt og kruset Haar, var morkladen

Og dog bJeg, havde skarpe Ansigtstræk og

en kroget Næse, bruunt Skjæg og et langt

og bredt Ansigt med mange Fregner; hans

Oine vai'e meget skarpe^ hans Blik alvor-

ligt og grumt; af Væxtvar han hoi og vel-

daunetj stærk og meget færdig i Ridning.

Han var en stor Viismand og Taler, brugte

favre Ord og besad en eftertrykkelig Stem-

me, var djærv og forudseende, havde et

sikkert Oie til at kjende Folk og en god

Hukommelse, og skaanede sig i ingen Fa-

rer, Hans Skjold og hele hans Harnisk var

rodt, og paa det var en Skudild*) mærket

med Guld, Men derfor blev Skudild mær-
ket paa hans Vaaben, fordi den flyver hur-

tigere, end Oiet kan lolge den, og derfor

gjorde man den Sammenligning, at, naar

Herbrand red frem i Kampen og Mænd faldt

for ham, da var det som der foer en Skud-

ild, Ogsaa en anden Bemærkelie havde

denne Vaabnenes Farve* at ligesom Skud-

) Skudild, hvilken Ild flyver hurtigere og ophorer mindre

end nogeia anden Ting. som man i Hæifærd biugert

i



ilden flyver og er aldrig roUg, naar man
bruger den i Kamp, saaledes var det og

med Herbrand, at han aldrig var rolig, men
havde faret fast hele Verden rundt.

164. Kong Gunnar havde blondt og

kruset Haar, kort og lyst Skjæg, var bred

af Ansigt, lysladen og skuldei^bred, hoi og

anselig af Bygning, kraftfuld og en god

Ridder, stolt, naar han sad paa sin Ganger,

kyndig i at bruge Skjold og Sværd og al-

skens Skudvaabenj han var uforfærdet, djærv

og forsigtige dog vennehuld, modig og grum,

glad og gavmild, meget tjenstvillig mod sine

Venner, heftig og haard mod sine Uvenner-

Hele hans Harnisk var hvidt som Solvj paa

hans Skjold stod mæi^ket en Orn med Krone^

hvilket Mærke han bar paa aile sine Vaaben,

fordi Ornen ansees for alle Fugles Konge,

og Ornen havde en Krone paa, fordi Gun-

ziar var Konge j hans Vaaben vare let kjcn-

delige, og selv besad han tillige en saadan

Belevenhed og Anstand, at om han endog

var i den storste Forsamling, kunde man dog

let kjende ham.

165. Kong Gunnars Broder '//%72^

havde sort og sidt Haar, [langt Ansigt] og

tyk Næse, et haardt og bistert Aasyu, var
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stor af Væxt, hoi og for og barsk, havfle kun

eet [Oie]*), som dog var meget skarpt; han

var kæmpemæssig og den stærkeste Mand,

fortrijilig ovet i at ride sin Hest og ikke min-

dre i at gaae i Holmgang og udmærket blandt

detSIagsKæmper, [som ove denne Id]. Han
var viis a£ Forstand og forsigtig, alvorlig og

r

tavs, heftig og hurtig til alt det^ han foretog sig,

trodsig ogbestemt, haard, gavmild oghjerte-

prud. Han havde sine Vaaben sirode paasam-
JneMaade som Kong Gunnar, naar undtages,

at Ornen ikke var kronet. Den Egenskab

besad lians Skjold, at det, naar det bares i

Solskin, lyste og glimrede saa stærkt, at man
ikke kunde holde ud at see længe paa det.

I3et var, som man kunde vente af ham, et vi-

seligt Paafundj men nu er det kojnmet af

Brug -efter tydske Mænds Sagn at bære i

Holmgang solvbeslaaet Skjold eller Buk-

ler

166. Sigurd Svends Haar var bruunt,

favert og sidt, og deelte; sig i , store Lokker^

ii^^ns Skjæg var kort og tykt, hans Næse hoi,

lians Ansigt bredt og med skarpe Trækj hans

*) Jfr. Kap, 87.

*0 et lidst Inixihnndet buklet Siijold, bouclier.

s R
I
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Oine vare saa skarpe, at kun Faa vare saa

djærve, at de torde skue ham underBryiiene;

hele hans Hud var saa haard som Bruakhud *),

hans Skuldre vare saa tykke, som om de

havde været tredobbelte; hans Legeme var

i det Hele dånnet i dette Forhold som det

bedst passede sig, og det var Mærket paa

hans Hoide, at naar han, gjordet med Svær-

d'etGram, der var syv Spand langt, vandrede

gjennem en fuldgroet Rugager, da naaede

Dopskoen til Toppen af den standende Sædj

og dog var endnu hans Styrke storre end hans

Væxt.
^
Godt forstod han at hugge med Sværd,

at skyde med Spyd, at iore Skjold, spænde

Bue og ride Hest, foruden mange Slags Kon-
' ster og Hofværk, som han i sine unge Aar

havde lært; han var saa viis en Mand, at han

vidste somme Ting^ forend de skete 5 han

forstod og Fuglenes Maal og Stemme, hvor-

for faa Ting kom uforvarendes over ham ; han

var djærv og udforlig i Tale, og naar han

havde begyndt en Forhandling, saa holdt

han ikke op, for alle Tilhorerne syntes, at det

slet ikke kunde være anderledes end just som

han sagde; han^gjorde sig en Fornoielse af

r

) Vildgaltcns Sv«r eller Horn, P»

.1
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at yde sine Venner Bistand
,

og han mang-
lede aldrig Penge, Sigurd Svend havde sit

Skjold saaledes mærket, at det var beslaaet med
roden Guld, og paa det stod malet en Dra-

ge, morkebruun forneden men rod foroven,

og paa den Maade vare ogsaa alle hans an-

^ dreVaaben mærkede, for atEnhver, saasnart

hansaaehanij kunde vide, hvo der red. Han
er bleven saa navnkundig, fordi han dræbte

den store Drage, som Væringerne kalde Faf-

ner *). Derfor vare alle hans Vaaben sirede

med Guld til Tegn paa, at han var den for-

trinligste Mand i alskens Hofværk af dem, som
omtales i næsten alle gamle Sagaer, og naar alle

de beromteste og slorste og hoimodigste Kæm-
per og Hovdinger omtales, da lyder hans

Navn hoiL blandt dem i alle Nordens Tuu-
gemaal.

167. Sifhas Haar var rodt soin Blod

eller den'BIomst, som kaldes [Rose] *), og

deelte sig heelt i Lokker j hans Ansigt var

i*odfregnet, hans Legeme lyst, dog overalt

fiildt af Fregner, hans Skjæg rodt og meget
sidtj af Åasyn var han faver, af Væxt mid-

*) Jfr. Knp. 146 og Volsunga Saga,, Kap. 41*
*0 RusRlicter, A, "

R 2
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delmaacL'g, men dog stærk af Kræfter; han

red sin Hest med Raskhed^ og var ellers

ovet i mange Slags Færdigheder; han var

viis og taalmodig, ihukom længe Fornær-

melser 5 var en meget, betænksom Mand,

blidtalende og faver i sine Ord^ grum og

ond og viis, og hans Navn vil stedse om-

tales. Vseringerne kaldte ham Brune *).

' 168- Mestei^ Hildebrand havde een

Fuldkommenhed fremfor alle Kæmperne i

Bei'n, at lian kunde give saadant Slag med

sit Svøerd, at lugen kunde bruge sit Skjold,

med hvem han end kom i Kamp ; derfor

fik han som oftest Seier blot ved et eneste

Hug, og derved er hans Navn blevet be-

rommet, hvorsomhelst det er blevet opteg-

net eller omtalt.

i6g. Heimer hin Stormodige var i

megen Anseelse i Bern, fordi han baade

var tapper og en stor Bærsærk, og talte saa-

ledes til Didrik efter deres Tvekamp **)^

at Didrik i Styrke og Duelighed monne

ovex'gaae alle Mænd i Verden, og derhos

*) Bikkc, B; udelades iP; jfr, Volsunga Saga, S- M5*
See Kap, 17.



var hans Sværd "bedre end de fleste Andres

Vaaben og hans Hjelm haardere end han ior

havde seet noget Slags Staal. .^Men saa

stor en Kæmpe du er," sagde Heimer, ^chvi

stred du paa en saa elendig Hest^ som
L

ikke kunde staae imod eet Vaabenhug/^
h

^,Jeg veed en Hest/' vedblev Heimer, t^soni

er tre Vintre gammel, og om du kommer

paa dens Rj^g, da kan du uforfærdet stinge

med dit Spyd^ paa hvad som du vil, og

jeg vil vedde mit Hoved paa^ at for skal

din stærke Arm svigte end den skal give

efter." ^^Hvis du skaffer mig den Hest,"

sagde Didrik, »da skal jeg gjore dig til den

storste Mand, og min kjæreste Ven efter

Hildebrand." Paa disse Ord red Heimer

tilbage til sin Fader og tog af hans Stod *)

en tre Vintres Fole, der var guulblakket

og stoi-re af Væxt^ end Nogen for havde

seetj den var vel tilreden til at lobe, og

hed Falka. Derefter drog han tilbage til

Bern med denne Hest og gav den til Did-

rik, og hvad Heimer havde sagt, erkjendte

Didrik ved mange Leiligheder for sandt.

Jfr. Kap. 17, S, 46, ^/



Trettende Fortælling.

DidriJts Tog til Bertangeland.

^ 170. Alle disse nu nævnte og omtalte

Mænd sade saaledes paa een Bænk ved dette

Gjestebud, og det sagde Alle, at man neppe

vilde see i een Hal anseligere eller stær-

kere og i alskens Færdigheder mere ovede

Mændj end der vare komne. Nu skuede

Kong Didrik til begge Sider og talte : ^^Megen

vældig Styrke af dyrebare Helte er herkommen
sammen i een Hal 3 hvo mon, være saa djærv,

af han tor binde an med os? See her sidde

paa een Bænk tretten Mænd ^ som jegven-

ter ville, naar de komme i deres Vaaben

og paa deres Heste, kunne ride i Fred al

Verden rundt, saa at der aldrig vil findes

saa mange Mænd, at de have Dristighed

til at vende et SjDyd imod demj og om
Nogen skulde være saa forvoven og uviis, at

han ei kan reddes for vor store Styrke og Mod
og vore de hvasse Spyd, de haarde Hjel-

me, de faste Skjolde, de stærke Brynjer, de

hurtige Heste, der endog dræbe glubende

Dyr, da er han selv ufornufligviis Aarsag

til sin Dod,
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171. Hildebrand *) tog Ordet og sva-

rede paa lians Tale: ccHoId op. Herre!

med at tale SlJgt," sagde han, f.thi I veed

ei hvad I siger, I er et Barn og taler af

Overmod og Uforstand, naar I troer^ at

Ingen kan jævnes med eder eller med eders

Mænd. Men jeg kan fortælle eder, at et

Land heååér Bei^tajigeland; derover hersker

en Konning, som hedder Isung; han er

den navnkundigste og storste af alle de

Mænd, som vi have hort tale om. Han
har elleve Sonner, og enhver af disse gi-

ver sin Fader intet etter. Og han har en

Bannerforer, ved Navn Sigurd,. Konning

Sigmunds Son, der er den storstf? af Mænd,

og den færdigste i alle de Dele, som ud-

fordres for den Mand, som skal være Kæm-
pe, og saa st^rk er han, at han snart vil

kunne binde enhver af os, som kommer til

ham. Han har en fortræffelig Hest> som

hedder Gråne ^ og hans Sværd, son> kal-

des Gram, er det bedste af alle Vaaben til

at sonderhugge Hjelme, klove Skjolde, og

sjjlintre Menneskebeen^ Til dette Sværd

Q Herbrand. B; den Vise* Kongons Bannerffirer. P.
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svare ogsaa hans ovrige Vaabenj og det

venter jeg, at, kommer I der, da vil I, for I

kommer hjem igjen, sande, at I kom al-

drig for i saadan Livsfare." '

'

172. Da svarede Kong Didrik af Bern

med megen Vrede: ^Jfolge det du nu har

sagt om Konning Isung og hans Sonner og

deime hin store Sigurd, da skal du slrax

staae op fra dette Bord^ og væbne dig saa

godt som duformaaer^ stig saa paa din Hest

og tag. mit Banner, og ingen af os, hverken

jeg eller nogen af mine elleve dyrebare
' Mænd^ vil længe dvæle med at folge dig paa

Reisen til Bertangel^nd; og for jeg igjen

lægger mit Hoved til Hvile i Bern^ skal

jeg vide, hvad disse Mænd, du nys omtalte,

formaae i Kamp, om de skulle kunne over-

vinde mig eller jeg og mine Mænd dem,"

170. Hildebrand tog da sine Vaaben,.

og bei^edte sig paa det hurtigste. Han iforte

sig si^i Ridderdragt^ og bar iHaandenKong
Didriks Banner. Da nu ogsaa Didrik

og haiis Stalbrodre vare komne paa deres

Heste med alle deres bedste Rustninger

cg Vaaben, da red Hildebrand ud af Bern,

og næst efter ham Kong Didrik og saa den

' ene efter dbn anden af haus Stalbrodre,
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og de toge den Vei, som Kong Didrik

havde besluttet^ De rede nu lange Veie og

ukjendte Stier, gjennem frygtelig store

Skove og ubeboede Egne^ men længe og-;

saa i bebygget Land, men hvor dog hver--

ken Kong Didrik eller hans Mænd for hav-r;

de værot.

174. Nu kom de til en Skov, gjennem

hvilken deres Vei faldt; da dreiede Hilde-

brand sin Hest tilbage imod Kongen og

talte : ^Jlerre !" sagde han
, ^cher er en

Skov, som hedder BertangeskoA\ I denne

Skov er en Rise, som hedder Edgcir, Kon-
iiing Nordians Son*); han er her til Lan-
deværn i Skoven, og om du agter at kom-
me til Bertangelandj damaa du her ride gjen-

nem denne SkoA^, thi ellers kan du ikke komme
derhen; men denne Rise er saa stærk, at jeg

ikka kjender hans Lige; rid derfor fx-em i

Skoven enhver af eder, der har Lyst^ men
jeg kommer ikke længere.'^ Da svarede

t^Hvis saa er som I siger, Hilde-

brand! da skal Kongen og I alle tilsam-

men holde stille med eders Heste, og skal jeg

*) Jfr, Kap. 50.
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ene ride frem i Skoven, og skulle vi tales lidt

ved, Risen og jeg. Og kan være, hvis jeg

beder ham derom, at jeg udvirker [os] Lov

til at ride igjennem; [mig er sagt, at vi skulle

være i Slægtskab sammen, og det er mueligt,

at han lader det komme os tiJgodeJ, men
hvis hah ikke vil, da bærer min Hest mig

om foie Stund tilbage til eder.

[175. Vidga og Edgeir Rise vare i

nært Slægtskab, endskjondt de ikke agtede

det stort. Vidga var en Son af Velent, som

Væringerne for hans Konstfærdigheds Skyld

kaldte Volundj men Velent var Vade Rises

Son, men Vade Rise var Kong Vilkinus's

og en Havfrues Son, som for er fortalt*).

Kong Vilkinus havde véd sin egen Kone en

anden Son, der hed Nordian. Han var vel

Konge, men ikke saa mægtig, som hans

Fader for ham havde været. Men Nordian

efterlod sig fire Sonner, som vare store og

stærke Riser; den ene af dem hedAventrod,

den anden ^Vidolf Mittumstang, og det var

den tredie, ved Navn Edgeir Rise, som laae

i Skoven og nu blev omtalt; Kong Nordians

fjerde Son var Aspilian; han var Konge og

Kap. 18.
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Hgnede andre Mennesker. Paa den Maade
Vare Vidga og Edgeir Rise i Slægtskab].

I 276. Vidga red nu frem i Skoyen

^

Og da han havde redet en Stiuid, saae

lian en meget stor Mand ligge og sove

foran sig; han havde en lang og tyk Bug,
E

Og hans Ansigt var saa stort, at der var

en Alen mellem hans Oine
5

og i Forhold

dertil var hele hans Væxt, og ei mang-
lede han Barskhed- og saa stærkt aandede

han, at Grenene paa Træerne derved be-

vægede sig. Vidga steg nu af sin Hest,

gik til Risen og blottede sit Sværd Mim-
niung, stodte til ham med sin Fod og

Sagde: ' <eStat op Rise og værg dig! Her

er kommen den Mand. som tragter dig

efter Livet, [og ei bor det sig, at den

sover, hvem en mægtig Hovding har sat

til Værn for Laii^det]. Da v.aagnede Ri-

sen, skottede til ham og saae, at der var

kommen en Mand^ men derfor frygtede

han ikke: ^cHvad Mand er du?" spurgte

Risen, (,og hvi vækker du mig? vogt dig,

Og far din Vei bort! thi jeg gider ikke

strække mine Been for din Skyld eller staae

op og dræbe dig;'' hvorpaa han igjen

lagde sig til at sove. Da stodte Vidga



anden Gang sin Fod mod Risens Bryst saa

Iiafirdt, atRibbenenegik ind, og sagde derhos:

^(Stat op Rise og værg dig ; thi her er kommen
din Banemand Da sprang Risen paa det hur-

h

ligste op, og var nu meget vred, og greb

sin Stang og svang den mod Vidga. Meti

da han saae^ hvor haardt denne Stang bleV

svungen og hvor tung den var, da sogte

han at undgaae Slaget, men Risen slog

Stangen mod Jorden, saa at den ene Ende

blev siddende fast mellem to Stene. Did-

rik og hans Stalbrodre horte nu^ hvor haardt

Stangen faldt ned, thi der gik et stort

Gny af dette Slag. Da sagde Hildebrand:

<(Der monne vi hore Vidgas Banehug og

har Risen nu vist dræbt ham, thi lader

bs ride paa det ilsomste bort, og om vi

ei gjore det, da bliver det vor Bane/^ Der-

paa tog Risen en Hellebarde og skjod den

mod Vidga, men i det samme lob Vidga mod
Risen, og Hellebarden floi over ham og saa

dybt i Jorden ^ at der ikke ragede noget

frem af den, og Risen den Gang skjod feil a£

Vidga. Derpaa hug Vidga Risen over Laa-

ret, saa at Kjodet gik af Benet ligened til

Knæet og saa meget skar han den Gang af

hans Laar, at ingen Hest kunde bære mere,

og han^hug nu det ene vældige Hug efter
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det andet 5 indtil Risen faldt, effer at have

feaet mange frygtelige Saar, og da nu Risen

^tke havde Vaaben at værge sig med, og

^icin vidste, at han havde faaet Banesaar,

lod han sig falde tilJorden, fordi han tænkte,

Vidga skulde komme under ham, og at han

Paa den Maade kunde dræbe ham. Men
Vidga sprang bag ud imellem hans Been, i

^et han beredte sig til at falde, og saaledes

frelste Vidga sit Liv. Dette store Dron,.

hvorved hele Jorden skjalv, horte nu Vidgas

Stalbrodre og sagde; ^j!^u maa Risen ganske

Vist have dræbt Vidga
j
dog sagde Nogle ^ at

det og kunde hændes,, at Vidga havde faaet

Seier, og at Risen var falden. ((Hvormed \^il

du lose dit Hoved?" spurgte imidlertid Vidga

1^-isen, a^hi jeg hugger det nu ellers af " (^Gode

Herre I'-* svarede Risen, f.dræb mig ikke, thi

)eg vil lose anit Liv, ved at vise dig hen til et

Sted, hvor der er saa meget Guld og andre

Kostbarheder, at aldrig kom Mere sammen
taa eet Sted, og alt dette kan du tilegne dig,

du vil." fiJaJ" svarede Vidga, «hvis du

^il skaffe mig det som du siger, da stat op

folg mig did!'^ Da stod Risen op, og de gik

' ^^eu i Skoven, indtil en Steen stod for dem,

om, i§nm Steen yai: ^^^laaet en Jernring.
r

é
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t.Tag denne Steen bort!" sagde Risen, „der-

under vil du finde'deEiendele, hvorom jeg

fortalte dig'\ Vidga greb i Stenen med begge

sine Hænder af alle Kræfter, men den rok^-

kedes ikke af Stedet. Da sagde Vidga til Ri-

sen: ^^Om duvilbeholde ditLiv, tag da denne

Steen bort, som du selv har nedlagt, thi lan-

det Fald undlader jeg ikke at afhugge dit

Hoved." Da tog Risen heelnodigfat, og med
sin ene Haand trak han Stenen tilside. Og
under denne samme Steen var en Jerndor,

som Risf^n lukkede op, og derunder var en

imderjordisk Bygning. ^(Tag nu, vakkre

Helt!" sagde Risen, ^^det Gods, hvorom jeg

fortalte dig, thi nu ligger Stenen dig ikke i

Veien." Nu indsaae Vidga nok, at om hart

gik ned i Hulen^ da vilde Risen lukke Do-
ren. i efter ham og lægge Stenen over, og

da kunde han vente , at han aldrig slap der-

ud af igjen; derfor sagde han til Risen:

(fGak du ned i Hulen og viis mig dette Gods!"

Da steg Risen ned i Hulen, men i det sam-

mQ svang Vidga sit Sværd med begge Hæn-
der og hug Risen over Halsen, saa at Hugget

tog Hovedet af, og Risen faldt.

177. Derpaa tog Vidga og skar hans

Tunge ud af Hovedel, overstænkede sigheelt
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Jned Risens Blod, gik siden til sin Hest og '

gjorde den overalt blodig, menRisensTungo

bandt han ved Hestens Hale, thi han vilde

have den til et Tegn paa^ at han ei loi. Der-

. Hæst svang han sig paa sin Hest, og red saa

hurtig han kunde til sine Stalbrodre. Han
holdt nu sit Sværd i Veiret, og raabte saa

hoit han kunde og sagde: ((Undflyer, und-

%6r, gode Venner ! thi Risen har givet mig

I

Banesaar, og det samme venter eder , om,

I

ikke stræbe at komme bort/^ Da de borte

rtette, bleve de forskrækkede, og hver ilte

afsted saa hurtigt han kunde, undtagen alene

tJidrik, som vendte sin Hest modVidga, red

haardt og dristigt frem, og sagde : (^Gode Stal-

hroder Vidga! lader os vende begge tilbage

Og ihukomme hvad vi have talt, at ei skul-

I
de vi flye, om vi end see vor visse Dod for

Os, og det har vel ingen Nod, naar vi folges

^d. Men da de kom til hinanden, fortalte

^^dga ham alt hvad der var skeet, og tyktes

[Kongen], at Vidga havde forsogt sig vel, ^om

kunde vente. Men siden efter mær-
'^ede Kong Gunnar og de andre Stalbrodre,

^tDidrik og Vidga vare langt borle, og at der

^^1* ingen saadan Mand^ som kunde gjore

^^tti Skade, ogdaind$aae de; at Vidga havde

r
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holdt dem for Nar og haaiiUgen spottet dem?

og de vendte nu tilbage til dem, og vare ilde

tilfreds over deres Færd. Da talte Vidga til

Kong Gunnar og alle Stalbrodrene: c^Godø

Venner !" sagde han, ctderom beder jeg eder,
' at I ikke derfor miskjende eller hade mig,

fordi jeg for ei talte Sandhed til eder, thi jeg

veed ret vel, at, skjondt dette er hændet
eder, findes der dog i eders Flok mangen
tapper Mand, der i Heltedaad ei er rineere

end jeg. Jeg tilbyder eder endvidere med
Guld og mange Slags Klenodier at bode for^

hvad jeg for gjorde ilde." [Alle svarede een-

stemmigen]: ,,Vi ere endog villigere til at til-

give dig, end du vil det have, og give Gud,
at vi aldrig mere faae saadan Vanære, hvor-

.
til Skylden ei er din, men som vi snarere

selv have voldt os/' Nu rede de alle sara-

men og saae efter, hvor langt Stangen var

gaaet ned i Jorden , da Risen slog, og efter

Stedet, hvor Spydet havde gaaet, men det

var ganske sjunket. Dernæst gik de hen,

hvor Jordhulen var og Risen var falden, og
dier fandt de esn stor Mængde Guld og Solv

og mange Slags Klenodier; thi derhen vaC

hele Kong Isungs Formue bragt;, hgesom og

det Gods , soni Edgeir Rise havde hayt^med
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sig fraDanmarlc]. j^Det er mitRaad/' sagde

Didrik til Vidga, at vi lade disse storeEien*-

domme forblive her og ikke bære bort her-

fra saa meget som en Penning er værdj thi

Jiu vil jeg drage til Kong Isung og slaaes med
Jiam; faae vi da Seier^ da kunne vi vel tage

dette [liggende] Fæ, og gjore af det, hvad

vi villej men om vi faae Useier^ da tykkes

det mig upassende, at det skal siges ^ at vi

toge hans Gods og vare dog de tabende i

Skiftet. Men hvis det hændes , at vi skilles

Som gode Venner, da dele vi dette Gods
Mellem os.'* Nu svarede Vidga, og bad Kon-
gen raade fc*r dette som for alt Andet; og

Saa skete. De kom siden ud af Skoven og

saae et Fjeld og oppe derpaa en stor og skjon

Borg. Nu slog Kong Didrik sit Telt paa en

^^Ver Slette under Fjeldet og leirede sig der.

178. Som nuKonglsung og hans Sonner

€n Dagsade i deres Kastel og vare alle glade,

tom Sigurd Svend til dem og talte til Kong
I'^Ung: ^(Herre!" sagde han, Jeg saae en Til-

^^Eigelse, som mig tykkes ikke liden
;
jegsaae

^eist et Telt foran din Borg, og dette Telt var

Sjort paa anden Maade, end jeg forhen har

^*^«^t, thi frem af Midlen paa Teltet var reist

^tPortelt af rodFarve, og deri var en Stang

S
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med en Guldknap paa, og bag ved var et tredie

Telt afgron Farve, og deri en Stang og en tre-

die Guldknaps og endnu saae jeg paa hoire

Side et guldindvævet Telt, hvori fandtes en

forgyldt Stang, udsiret med en Guldknap; og

paa venstre Side saae jeg et hvidt Telt^ og deri

en Stang med Knap, altforgyldt, ogdetventer

jeg, at Ingen skal have seet anseligere Telt,

thi foran paa dette Telt hang trettew Skjolde:

paa det yderste Skjold var mærket en Hest og

en Bjorn, og det troer jeg (sagde han), at der

har jeg seetHeimers Skjold
j
og paa det næste

var med Guld mærket en Hog og to Fugle

foranden, og dette Mærke venter jeg, at een

afmine Frænder eie, thi saa er Hornboge Jarls

Skjold; og jpaa det tredie Skjold var med Guld
É •

mærket en Hog, og saa er hans Son Omlung^

Skjold; paa det fjerde Skjold var Hammer og

Tang ogAmbolt, og det var et storlSkjold, det er

velVidgas; paa det femte Skjold var med Guld

Jtnærket en Love, det maa væreKonniiigDid-

riks Skjold, thi denne Love bar en Guldkrone,*

paa det sjette Skjold vai* en Orn med Kron^^

saa erKonuing Gunnars Skjold; og det syvende

Ifavde samme Mærke, dog uden Krone, saa

Hognes Skjold; paa det ottende Skjold var

der Noget ligesom Ild eller Lue, saa er Her.-
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l)rands Skjold
j
[paa det niende var mærket en

Love uden Krone
,
og saa er Fasoids Skjold];

paa det tiende Skjold vai* mærket en Drage,

saadant Mærke eierSintram; paa det ellevte

Skjold var mærket en Borg, malet efter Bern,

saa er Hildebrands Skjold; paa det tolvte

Skjold var mærket en Galt , saaledes fortælles

Viidifers at være; [og nu endelig] paa det tret-

tendeSkjold var mærket en Elefant, saafortæl-

les oin DillevDanskes Skjold, fordiSJgurdGræ-

kcr hin Gamle red paa en Elefant ^ da hau

sloges med Ditlev- Men heraf tykkes jeg

vide (siger Sigurd), at der maa være komne ^

nogle udenlandske Kæmper i vort Land,

hvorfra de end ere og hvad Ærende de saa

have. Og jeg vil ride til dem, for at jeg kan

faae Vished om, hvo de ere, som stille sig

Saa mandige an, og ere saa dristige, uden

eders Samtykke og Tilladelse at betræde

^ eders Land, Herre ^^Jeg vil sende en Tje-

ner til disse Mænd," svarede Kongen,' (^at

bringe dem det Bud, at, hvis de ville be-

boide deres Liv^ skulle de sende os den Skat,

Som vor Lov byder, og saa kan denne Tje-

ner tillige sporge dem> hvo de ere eller hvor

^e ere fodle og hvorhen de ville fare^ eller

hvucl deres Ærende er, andet end yde os
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Skat og adlyde os." ^^Den Tjener, som du vil

sende/* svarede Sigurd^' ^,skal ei være an-

den end jeg."

179. Derpaa tog Sigurd slette Klæ-

der og en ussel Hest, og red nu uden no-

get Skjold ud af Borgen og ned af Fjeldet,

og da han kom til Kong Didi'iks Telt,

steg han af sin Hest, og gik ind i Teltet

og talte saa: ((Hil være eder, gode Helte!

ved Navn skulde jeg hilse eder, om jeg

vidste eders Navne." De svarede ham
paa samme Maade, og bode ham velkom-.

men. Da tog Sigurd Svend til Orde: ^^Kon-

ning Isung, [min] Herre, sender mig hid
^

med det Ærende, at jeg skal modtage

Skat af eder, som Loven her byder. Den

Skat kunne I nu erlægge, om I ville, dog!

nægte I Kongen den, da maa 1 vide, at

der vil kun gaae loie Tid , inden I alle

miste Livet med hvadsomhelst I eie.'' Nu
svarede Kong Didrik ; ceVi gjorde vor Færd

til dette Land i anden Hensigt end at yde

Skat. Tværtimod er vort Ærende dette?

som du nu kan overbringe til din Herre?

at jeg vil b3'"de liara til Kamp, saa at han

maa mode mig med ligesaa mange Møend,

som jeg har med mig, paa det at han, ioy^
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vi skilles, skal kunne skjonne, hvilke Htjjte

der have besogt ham." c^Med eders Till^i-

delse vil jeg nu sporge,^^ svarede Sigi^d'd

Svend , (th\'<ld er eders Hovdings Navn

,

og fra hvad Land ere i komne? thi det

gjore I , hvad aldrig for er gjort, at

byde Konning Isung og hans Mænd ud lil

Kamp , eller have I maaskee ikke hort

sagt om ham, hvad Mand han er, og hvilka

Sonner han har. Men det venter jeg, at

han ei vil undslaae sig for at stride med
eder, hvad Mænd I saa end ere." Hvad

enten du nu kjender eller ikke kjender'

nogen af disse Mænd," svarede Vidga,

cVil jeg ikke fordolge, at over dem raa-

der Didi ik, Konning af Bern^ og at her

end er en anden Konning, som hedder

Konning Gunnar, og end ere her flero

. duelige Mænd, slcjondt yi kun nævne dissej

^ nien mener du, at Konning Isung og Si-»-

. gurd Svend virkelig drist« sig til at siride

med os og ikke hellere ville giye tabt?'»

(tBet venter jeg," svarede Sigurd, j^at ei

iiionne Konning Isung eJler Sigurd Svend

^yQ for eder uden Pro ve i deres eget

Land, om end Didrik af Bern er kom-
^"len her med sine Maend; men i hvordan



det end gaaer, haaber jeg cfog, at I ikke

bryde Kongens Lov, men sende hani Skat,

og I kunne vel til hans og eders Hæder
sende ham Noget, .som det kan være ham
en Ære at modtage og eder ingen Skade

at miste," Da svarede Kong Didrik: (»Ef-

terdi du udforer hans Ærende med megen An«
stand og Hoflighed, skal jeg vist nok skikke

ham en saadan Sending, som det anslaaer

ham at modtage,'' ^^Hvad skulle vi da sende

Kongen?" sagde han derpaa til sine Mænd,
,(Som det kan anstaae ham at modtage; vi

ville sende ham en Hest og et Skjold, og kaste

Lod om, hvo af os der skal sende Kongen

sin Hest og sit Skjold i Gave.'' Saa gjorde

de da; der blev kastet Lod, og Loddet traf

Hornboge Jarls Son Omlung. Man log altsaa

hans Hest og Skjold, og Kong Didrik sendte

begge disse Dele til Kong [Isung]
,
og der-

med red Sigurd bort.

x8o, Omlung syntes nu meget ilde om?

at han havde mistet sin Hest, og havde hel-

lere seet, at han havde mistet store Eien-

domme hjemme, og vilde aldeles ikke lade

det blive derved, men gik til sin Fader og

bad ham laane ham sin Hest, [da han vilde soge

at faae sin tilbage, men Jarlen vilde ikke, at
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han skulde ride efter den. Da gik Onilung

til Vidgaj og bad ham laane ham sin Hest].

Men Vidga sagde: ^Det aner mig, at du ei

faaer din Hest af denne Mand, hvis han er

deuj som jeg troer, og om du da ei faaer din

Hest og jeg desuden misfer min, hvad har

jeg da?" (^Hvis jeg mister din Hest," svare--

de Omlungj ^^da skal du have hele mit Rige,

men det er de tolv bedste Borge i Omlun-

geland *)j dem gav min Fader mig, og du

skal være hans Arving Jigesaafuldt som jeg

er det nu, hvis jeg ei skaffer dig din Hest til-

bage. Faaer du derimod Hesten, da behol-

der jeg selv min Eiendom, thi jeg vil eet af

to, enten hente min Hest eller min Bane."

t(Paa det Vilkaar," svarede Vidga, ,^skal du -

faae min Hest, thi du vover mest i denne

Fasrd." Derpaa steg Omlung op paa Skem-

Jnings Ryg, pg red nu saa stærkt han kunde,

indtil han indhentede Sigurd tæt ved Bor-

gen, hvor der slod et Lindetræ. Nu raabte

Onilung paa Manden og bad ham bie. Saa

gjorde han. Da sagde Omlung: ^^SlJg al den

Hest, som du rider! for jeg vil ei miste min

Vindland, B. P.^
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Hest, .thi jeg har la^g Vei hjem at ride.''

Da svarede Sigurd: [Hvad Mand er du, atj

du saa di^istig tor g;i5re Fordring paa denne

Hest! dog hvo du end er, venter jeg, at den

aldi'ig bliver din, hvad enten du saa for har*

eiet den elierikke." ((Staa af Hesten!" blev

Onilung ved, ^^og gjor du ei saa^ da skal det

koste dig dit Liv og din Hest til/^ Sigurd

[formodede] nu^ at denne Mand jnaatte yære

Hornboge Jarls Son og hans Frænde, og

sagde derfor: (Jeg seer nu Idart, at du vil

slaaes med mig om denne Hestj men det kan

maaskee liænde sig, at du her træffer den

Mand, der om en foie Stund selv vil byde dig

til Strid, om du nu ei slaaes, og er det nu

mit Raad, at vi paa en anden Maade forsoge

imellem os, om du skal have denne Hest eller

selv maaskee miste den du sidder paa. Vend
nu dit Spydskaft og rid ind paa mig, og jeg

vil holde stille for dig; og hvis du da stoder

mig af min HesT, lag den da og nyl den vel;

hvis jeg derijuod holder mig imod dit An-
gx'eb, da vil jeg forsoge at ride mod dig med
mit Skaft, og denne Leg ville vi ikke standse,

for een af os har mistet sin Hest." Dermed
var Omlung vel tilfreds og vilde lade det

saa'skee.
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.181. Nu red Omlun^ mod Sigurd

Og slog Skeniming haardt med Sporeirne, og

stodte sit Spj^dskaft saa haardt mod Sigurds

Skjold , at Sigurds Hest segnede ned paa

Bagbenene, men selv sad lian rolig i Sad-

len; og med det samme gik Spydskaftet i

Stykker. ccTDet var mandigen redet af en

^ng Mancl," sagde Sigurd, ^^og det kan liæn-

,

des, at du eier Frænder i "-din Æt, som
Vel maae have lært dig saadant Ridderskab,

Staa nu af din Hest, gjord Sadlen fast,

og bered den saavelsom dig. selv paa det

bedste, stig da op paa den igjen og hold

1 Saa. for mig, som feg holdt for dig, og vær
beredt paa, at alt dette er fornodent, oni

du ei skal miste din Hest!" Saa gjorde

liu Omlung. Da slog Sigurd sin Hest med
Sporerne, og salte sit lykke Spydskaft midt

paa Omluugs Skjold saa haardt og stærkt,

at han ved delte samme Slod forte Omlung
bag af Hesten ni Fod bort. Nu tog Si«

gurd i Hestens Tomme, og sagde: ^^Du

Sode Svend! nu hiir du ei deu Hest, som
du red efter, og mistet har du desuden en

bliden, som jeg troer maa have kostet dig

1
^aare meget, hvis det er saa som det mig
^^er, at du har mistet Skemming^ Vidgas

t

\
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Hestj og det aner mig, at sfore Lofter

har du maattet gjore ham', for du fik den?

og du vil dog desuden have Utak af haui?

fordi du mistede denj saa at det vist havde

været bedre, at du havde holdt dig stille."

^(Saa maa de Mænd synes," svarede Om-
lung, (c^pm ikke besidde synderligt Mod, men
det kan endnu blive godt med vor Sag_, uag--

tet dette nu ei er gaaet saa vel af/^ Da sagde

Sigurd: ccHvad vil du give til, at du nu

faaer din Hest og desuden den, som du

mistede?" Omlung svarede; ^^Dertil vil jeg

gjore alt hvad jeg formaaer, og hvad ikke

er mig eller min Æt til Skamme." ^jForvi

l^om sammen," sagde Sigurd, ^^spurgte jeg

dig om dit Navn og om din Æt, men du

var saa stolt, at du vilde det ikke sigej

nu skal du sige begge Dele, om du vil

have begge dine Heste." (^Eftersom jeg for

skjulte mit Navn, " svarede Omlung, „da jeg

havde min Hest, saa ville mine Ætmænd
og Stalbrodre sige, at jeg nu havde sagt

min Æt af Frygt. Nu vil jeg vist ikke

vinde min Hest, uagtet hele mit Rig'^

staaer i Pant for den, naar jeg derfor skal

taale Skam og ond Omtale." Da sag<Je

Sigm^d; „Jeg vil ikke sporge om delle, tox

I
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at gjore åjg Vanære, men snarere vil jeg

endda takke dig derforj thi hvis det er saa.

Som mig aner, at duer min Frænde, Horn-

boge Jarls^ Son, da vil jeg heller gjore dig

Ære end Vanære. Og nu vil jeg forst

sige dig mit Navn, at jeg hedder Sigurd

Svend." Derpaa svarede Omking: ^^Skjondt

du nu sagde mig dit Navn forst, uden at

iiogen Nod tvang dig dertil, saa vil jeg

dog ei sige dig mit Navn, uden du kalder

Gud til Vidne paa, at jeg aldrig skal faae

Skam deraf." ^Derpaa giver jeg dig mit

vis.$e Lofte/' sagde Sigurd Svend. Da sva-

rede Omlung: j^Mit Navn er Omlung, som
du gjeltede, [og j^g er Hornboge Jarls Son],

og vist nok ere vi Frænder. (^Nu gjorde

du vel i," sagde Sigurd, .^at du ikke leen-

ger skjulte vort Slægtskab, at du var min.

Frænde, og skal jeg nu mage det saa, at

du gkal faae Ære og oi Vanære heraf. Der--

paa sprang Sigurd af Hesten og sagde;

icGode Frænde! tag der ni; din Hest og

dein begge, og rid hjem til Teltene; og
der skal du sige, at du tog denne Hest fra

imoU min ViUie, og for du rider bort,

s^al du binde mig ved denne Lind, og du
skal fore mit Skjold og mit Spyd bort medi



284

dig.," Saa skete nu, og Omlung red der-

paa tilbage med begge sine Heste og bry-

stede sig meget.

182. Didrik og Vidga stode udeogsaae

Omlung komme ridende. t(Derridervor Stal-

broder Omlung," sagde Vidga, (^og har nU

faaet sin Hest^. og det vil jeg vedde om, al hvis

det varSigurd Svend, der var her^ ligesom vi

Iroede, da har Omlung maattet byde ham Ga-^

ver for Hesten og forud sagt ham deres Slægt-

skab, og snarere tiltalt ham med Ydmyg-
hed, thi aldrig havde han ellers faaet den."

Da svarede Didrik: ^JEli venter -jeg, at han

har faaet den Hest eller noget Andet af,

Sigurd Svend uden hans Villie, men det

kan hændes^ at det har været en anden

Mand, og da kunde han vel faae ^ hvad

han vilde." Omlung red nu til Teltet og

Icom til sin Fader og sine ovrige Slalbro-

dre. De bode ham velkommen, og spurgte?

hvorledes han havde faaet sin Hest. „Da

jeg kom didhen paa Fjeldskraaningen^" sva-^

rede Oinlung^" traf jeg der for mig den

Mand, der red bort med min Hest, og da

red jeg imod ham saa stærkt som jeg kunde,

og slodle mit Spyd juod hans Skjold, og

her kunne I see [Mærke paa] Skjoldet, m^,^
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Spydskaftet gik i Stykker, og jeg stodte

liam af hans Hest og slog ham med Stum-

perne af Spydskaftet; og saa skiltes jeg

Ved ham, at jeg bandt ham ved et Lin-

detræ, og dertil brugte jeg hans Belte

Og Remmen af hans Skjold, og desuden

maatte jeg afskjære mit Sværdebelte, for han

Var saa fast bunden j som jeg onskede, og

der staaer han end, og det venter jeg, at

han ikke loser sig selv." Da sagde Alle,

at han havde hentet sin Hest mandigen og

takkede ham derfor. ccJeg vil dbg ride hen,"

Svarede Vidga, t^hvor Omlung sagde, at

han havde bundet denne Mand. Og om

det er Sigurd Svend, som jeg troer, da ec

dette gjort med Svig^ og træffer jeg ham

Ved Træet, skulle vi ikke skilles ad, for

jeg veed, om det er Sigurd Svend, eller

eu anden Mand." Dermed var Kongen'

vel tilfreds. Vidga sprang da paa Hesten,

Og sagde: <tDet er megen Skam, om Man-

den skal der staae buuden uden at kunne

lose sig. Nu skal jeg tilvisse lose ham;'*

Og han red'iilsomt afsted, Sigurd Svend

. blev nuvaer, at der kom en Mand ridende,

Og sled da alle sine Baand af sig, lob hurtig
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op paa Bjerget *) og vilde ikke give sig i

Kast med denne Mand, Vidga red lig^

hen til det samme Træ, og aaae Baandene

^ sledne i Stykker og Stumperne af Spyd-
skaftet. Han red dernæst hjem, og troede>

at det var 3 som Omlung havde sagt, [og

fortalte det til sine Stalbrodre],

i85. Sigurd kom nu op i Borgen til Kong
Isung, og fortalte ham sin Færd og tog

til Orde paa denne Maade: Jeg kom lil

dette anselige Telt, hvorom jeg fortalte

dig, og der traf jeg tretten Mænd, som
toge sig heelt drabelige ud^ og hvis Hov-
ding er Didrik af Bern, og med ham folge

hans navnkundige Kæmper, hvorom vi ofte

have hort tale. Nu maa vi tage os i Agt,

thi Konning Didrik byder dig og andre tolv

Mænd med dig ud til en Enekamp. Og
han sendte dig som Vennegave Hest og

Skjold, men disse Ting gav jeg til een af

mine Venner, som jeg traf paa min Vei."

((Om han byder mig ud -til Kamp," svarede

Kong Isung," da skal jeg være villig til at

lilstaae ham den,, og dermed skal jeg ikke

dvøf^Ie."

*3 paa HestcDj A.
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i84. Om .Morgenen den næste Dag tog

Kong Isung alle sine bedste Vaaben, og

paa samme Maade rustede hans elleve Sonner

sig med deres Vaaben; ogsaa Sigurd iforte

sig hele sin Rustning og holdt Kong
Isungs Banner i sin Haand, og de rede nu

alle sammen ud af Borgen. Disse havde

alle favre Skjolde, Bryiijer hvide som Solv,

og Hjelme blanke soni Glas, og de vare

gjordede med skarpeggede Sværde; de havde

faste Spydskafter og hvasse Glavind, store

og velbrynjede og raske Heste ; selv vare

de alle velvoxne og fulde af Mod. De rede nu
Jigetil Kong Didriks Telt Saa talte da Kong
Isung: uOni Konning Didrik er saa tap-

per en Helt, at han har udbudet os og

Vore Mænd til Enekamp, da stande han op og

Væbne sig og komme imod os tretten Mænd
lUed sine tretten Mænd, og da

'
ville vi for-

soge vort Mod og vor Tapperhed; thi det skal

Være slemt for ham at hore det Ord, som
skal vorde sagt, for vi ride hjem, om han

ræddes og tør ikke slaaes." ^^Ei maa I

Væte uvidende om," svarede Kong Didrik,

etat vi komme derfor her og have låret en
laiig Vei og udstaaet mange Farer, for vi

^aaede Maalet, fordi vi sikkert ville have
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hjem, og dette vort Ærende er, at vide,

livo af osj der eie de bedste Sværde eller

Stærkeste Skjolde, den storste Styrke og

Tapperhed." Da steg Kong Isung og hans

Mænd af Hestenes Rygge, men Didrik og

hans Mænd væbnede sig, og skulde to

Mænd stride ad Gangen, og den ene skulde

ikke hjælpe den anden, og de skulde ikke

slaaes til Hest. Mod Kong Didrik skulde

Sigurd Svend stride, men hnod Kong Isung

Kong Gunnar, imod Vidga den ældste Kon-
geson, thi han var den stærkeste af dem

alle, og saaledes Mand imod Mand,

i85. Dqt fortælles nu^ at den lorste

Kamp begyndte ined at Hei/nej\ stred mod

den forste *) Kongcson, og han var stor

og beromt. De kæmpede begge vel og tap-

pert, og da de havde stredet en Stund,

tyktes Kongesonnen ilde om, at han ikke

kunde overvinde denne ene Mand, som var

sat imod ham, og han blev nu meget vred?

og kastede sit Skjold fra sig, og fattede si*

Sværd med begge Hænder og hug til Hei-n

yngste » B,- r»
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^er i hans Hfelmj saa at han faldt til

Jorden
;

derpaa kastede Kongesonnen sig

^ed paa ham og sagde: ((Dersom du vil

beholde dit Liv, lig da rolig, og jeg vil

tinde dig." Men dette vilde Heimer til-

^'isse ikkej merl brodes med ham af alle

Kræfter, men Kongesonnen slog ham med
den knyttede Næve paa Oret, og Hjelmen

tugnede ind imod Hovedet^ og Blod gik ud

Næsen paa Heimer^ saa at han næsten ikke

Vidste til riig selv* Og i det samme bandt

•lian hans Hænder og Fodder. Derpaa tog

Kongesonnen sit Spydskaft, stak det langt

^ed i Jorden og bandt Heimer derved*

t)erefter gik han tilbage til Sine, og bod en

Etuden af Didriks Mænd at komme frem,

^en sagdej at han nu vilde sætte fiig til Ro
^fter vel udfort Syssel-

186. Nu gik Didriks Bannerforer Her-^

^^^aiid frem og mod ham den anden Kon-
Seson, og de begyndte deres Eriekamp- De
'^^nipede lang Tid

5^
og ingen af dem spa-

i'ede sin Modstanders Vaaben^ og dette

^'^ifte skiltes paa den Maade, at Hei^brand

to store Saar, og ved dette forlob Bio-

ham, og han blev modig og tabte saa

^^lange af sine Kræfter, at lian i eet Hug

T
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faldt til Jorden. ^Da opgav lian sine Vaa-

ben, og dernæst bleV han bunden ligesom

hin. Men Kongesonneit gik til Sine, og

vilde nu overlade eil Anden Kampplad-

sen.

187. Da iremtraadte P^ildifefy og mod
ham den tredie Kongeson. De begyndte

deres Kamp, og den var iHeget haard og

særdeles heftig og langvarig. I deres Skifte

saae man uddeles mange store og vøeldige

Hug, saa at deres Vaabeii bleve meget ilde

tilredte. Fem store Saar havde saaledeS

Kongesoniien faaet> forend de skiltes; dog

havde Vildifer faaet syv endnu storre, og

han begyndte uu at blive iiiat af Saarene,

da Blodet forlob ham j han faldt da om-

sider, og blev buflden som de Andre. Saa-

ledes forlod Kongesonneri ham og gik efter

vel forrettet Sag tilbage til Sine*

1 88. Sintram af Venedig gik nu frem?

og imod ham den fjerde Kongeson- De be-

gyndte deres Kamp med store Hug uden

stort Ophold det ene efter det andet, og

gik hinanden tiær ind paa Livet, og Ing^^

vilde vige for den Anden. Det Sværd, som

Sintram havde, bed Hjelm og Brynje og

Skjold saa let, som om det skar i Klæde. Kof



gesonnen havde endelig faaet tre store Saar,

uien Sintrain var endnu nsaaret Da hua:

Kongesonnen til Sintram af alle Kræfter i

hans Hjelm, saa at hans Sværd gik i Stykker.

Nu var han altsaa vaabenlos^ nien han tog

sit Skjold i begge Hænder, thi han Vai' saa

tapper en Mand 5 at tor Vilde [liaU doe érid]

flye og bede OmFrfcdj Og han sprang ind paa

Sinlrani med sit Skjold og stodle hant Saa

haardt, at han faldt baglænds om og kom
ikke paa sine Fodder, lor han var bunden.

Men Kongesonnen gik glad ved siA Færd
tilbcige til Sine, og [^i/issej Vai'e vel for-

noiede, medens det gik saa«

189* Af Didriks Mænd gik nU Pasold

hin Stolte frenij og mod ham den femte

Kongeson. Denne Kamp skete med over-

ordentlig Tapperhed og Mod, da de paa

begge^Sider vare meget stærke Mændj og

i lang Tid kunde man ikke see, i hvis

Lod Seiren Vilde falde* De gave hinanden

^ange Hug og Slag, det ene ovenpaa det'

^ndet, De trængte ind paa hinancten, men
^^gen a£ dem veg en Fodbred for sin Mod-
stander. Nu havde begge faaet to svære

^aar; da hug Kongesonnen saa stort et Slag

paa Fasoids Hjelm, at han strax faldt i Be-

T 2
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svimehe. Han stod nn over ham og sagde;

i(Saa tapper Mand som du er og saa dreven

i Hofvaerk, livi skal du falde for een Mands

Hug? staa op og værg dig^ om du vil!"

Da stod Fasold op rask og mandigen,

og de kæmpede nu i lang Tid paa det

allerstærkeste
,

og Ingen af dem sparede

sit Sværd. Nu tænkte Kongesonnen ved sig

selV;, at det var en stor Skam, at staae hele

Dagen og slaaes med een Mand, c^istedenfor

at jeg meente, [tilloiede han] , at jeg ene,

om det gjordes nodvendigt^ skulde seire over

disse tretten." Og da hug han af stor Vrede

i FasoIdsHjelm, saa at denne nu faldt anden

Gang, og han holdt ikke op, for Fasold laae

bunden ligesom de Andre paa Pladsen. Der

stode nu fem Spydskafter, og ved hvert laa

een afDidriks Mænd bunden. Men Bertan-

gemændene vare glade og tyktes, at det gik

deres Mænd veh

igo. Da sagde Omlung\ ^^Det var ret

en stor Ulykkesdag, da Konning Didrik af

Bern besluttede sig til denne Færd, om hau

selv og hans Mænd skulle vorde overvundne

Og bundnej og maatte han heller have siddet

hjemme og passet sit Rige/' -Derpaa kaldt<3

han paa sin Fader Hoi-nboge Jax'l og sagde-
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CfTag min Hjelm, og bind den faStpaamit

Hoved
j
og mit Skjold ved min venstre Arm,

saa at det ei kan losnés, og derpaa skal jeg

sværge, at ior skal jeg lade mig hugge saa

eiiiaat^ som det [Kjod], der bliver skaaret i

de mindste Stykker til Kjedlen, end jeg skal

lade mig binde ,
og Bertangemændene

skulle stotte deres Spydskaft mod min Rj^g."

Og han gik nu frem paa det allerdjærveste,

Pg imod ham den sjette Kongeson, og de

kæmpede hidsigt og haardt i lang Tid, Og
im saae Omlung, at der ei vilde udrettes

stort, hvis han ikke gjorde etstorre Vove-
stykke; han tog da sit Sværd i begge Hænder,
og hug haardt til i sin Modstanders Hjelm,

h

men værdet vilde ikke bide, saa haard var

den; imidlertid faldt dog Kongesonneu til

Jorden, og Omlung ovenjoaa ham og sagde:

ctOm du vil beholde dit J^iv, da skal du miste

dine Vaaben, og bunden skal, du vorde ved

dette Spydskaft, ligespm dine Brodro bandt

mine Stalbrcidrej men om du vil Jose dig

herfra, da skal du lose mine Stalbrodre Fa--

Sold og Herbrand/' Dette Vilkaar tog Kon-
gesonneu medGlæde imod, og saa blev gjort,

•Oercller ginge begge "til deres Mænd, og

denne Euekamp var gaaet af^ som Sigurd

\



Svend hc^Yde tænkt forud, Penne Konge-

son var nemlig den mindst stærjce.

l^l, Jsfu fremtra£^dte Hornboge Jarl og

imod ham den syvende Kpngeson. De sfrede

vel pgmc^n(Jigen. Horql^oge Jarl vsergecle sig

godt pg med mt'get IJeUemod pg Tapperhed,

pg gjorde haard og langvarig JVIodstand;

Men da J^an h^^vde med Overmagten £it gjorcj

taade i Hensyn tilHuggenes Styjrke pg inanrr

digt Angreb, kiincje han ikke holde Sland^

men blev overvunden , saa h^^n faldt og blev

buiiden^ hvorefter Kongesqnnen skiltes ved

"hani pg drog tilbage til sine Mænd, og Ber-^.

tangeniæncjene VfVJ'e vel fornoiede med deres

Færa,

JJerpaa traadte frem af Didriks

Mænd Hogne, og imod ham den ottende

Kongeson. Og denne Kamp var af alle den

Jiaardeste og farligste^ og saa haardt hug en-

hver til sin Mpdstander j at der floi Ild af

dere§ Yaaben, saa at, hvis det havde vseret

Nat, $om det var Dag, vilde Gnisterne have

givet Ly3 nok til at ^tpide, pg da nu denne

Kamp havde staaet saa længe paa, tænkte

Koijge^onnen ved sig selv, at han maatte

anstrænge sig mere, om det skulde nytte,

og besluttedé nu fast een af Delene, enten at



faae Bane eller Seier, og lian faldt an

en halv Gang saa Jiaardt som lor og tilfoiede

Hogne tre Saar, alle ^tore^ hvorefter Hogne

faldt, og t)Iey dernæst bunden yed sit Spyd-

skaft, men Kpngesonnen gik tilbage til Sine,

pg sagde, at saa skulde det gaae Flere.

igS, Nu gik frem af Didriks Mænd
Ditlev Dcinsk^^ og mod ham stædtes til denne

Kamp den niende Kongespil, som var den

Slperkeste efter den ældste, og disse krøii-

pede med den allerstørste Tapperhed, og

ingen af dem sparede at gaae frem
J

de

hug safi tjt og burtigt, at Tiiaii. neppe kunde

folge Huggene me4 Oiet^ og saa læn-

ge holdt de ved at stride, at Træthed

tvang dem c^t skyde 3kjoIdene ned til

^t slotte sig yed. Nu sagde Pitlev; »Vil

du beholde dit Liv, da giv dine Yaaben

fra dig^ at jeg |can binde dig; Liv^t Kan

du da bebolde, om end du overvundeia maa
benbringe det i Vanæret'^ c<Ei giver jeg

dig mine Vaaben, som Sagerne nu staae,"

svarede kongesoppenj hvprvel dn er Dansk

0^ jiok saa overmodig, thi for jeg slipper

Skaftet, V.



mit Sværd, skal du endnu lejende dets

Styrke i mangt el Hug, ogmaaskee^ naar vi

skilles, du mindre bruger dirie aaben]

end jeg mine." Nu begyndte de atler at

stride med endnu storre Hidsighed end til-

forn, og de holdt ikke op, for de begge

vare saa trætte, at de neppe kunde staae

paa deres Been, og det begyndte at morkne

af Nat. Og nu tog Kong Didrik sit Skjold

og Kong Isung sit, [gik imellem dem]

og skilte dem, og ingen af dem var saa--

ret, og den Ene havde ikke faaet Bugt med
den Anden, og man vidste ikke bedre end

ior , livo der vilde gaae af med Sei^

ren, og paa den Maade skiltes de. c^Nu

er denne Dag leden til Aften," sagde Kong
Isung til Kong Didrik, ^.og maa der nu ei

længer strides for dennesinde, og vil jeg

nu ride hjem, men her skulle eders Møend,

eom endnu ikke ere loste
,

ligge bundne

tilbage. Men i Morgen, saasnart det bliver

lyst, skulle vi komme her igjen^- og da

prove hverandre til det yderste^, og det ven-

ter jeg, jit næste Aften ved denne Tid

skal du sidde bunden paa samme Sted, hvor

du nu sidder [fri], thi bedre skal du ikke

her have udfort dit Ærende/' Dermed
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Var nu Talen sluttet, og Kong Isung red hjem
til Borgen med alle sine Mænd, og de satte
sjg til at drikke og vare meget muntre

j

men Kong Didrik drog til sit Telt og lagde
sig til at sove om Natten. Men da det
blev lyst om Morgenen, kom Kong Isung
der med sine *) Mænd, og da var Didrik
lieelt færdig til at gaae ud med sine Stal-
brodre. Nu blev der en frygtelig Kamp,
da Ditlev skulde prove sig med den stærke
Kongeson. De sloges som for særde^
les mandigen, indtil Kongesonnen blev
baade saaret og udmattet ved Ditlevs
[Anfald] og slyrtede. Da sagde Ditlev, at
han vilde enten binde eller dræbe ham,
hvis han ikke loslodHogne, hvori Konge-!
sonneu indvilgede. Saaledes vare nu ni
Holmgange afgjorte.

I

194. Nu gik frem af Didriks |Mænd
Hildebrand, og imod ham den tiende Kou^
8«is6n. De begyndte deres Kamp med
^»t-gen Hidsighed, sloges i lang Tid, og
^Jeve meget trætte, for de lioldt op. Hil,
^t^brand, havde da tilfoiet Kongesonnen tre

I
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Saar, allø store, og end hug lian et stort

Pugj xnen da brast hans Sværd sonder i to

Stykker ,
Pg nu gik Kongesonnen saa

• djærvt ind paa Hildebrand, at han tog og

bandt ham, hvorefter han gik tilbage til

3inej pg da glædede BertangemæncJeite gig

iiieget,

1^5, Da fremtreen Kong Gunnar af

J^iflungeland og imod ham Kong Isung^

Begge Kongerne ginge nu frem paa Kamp'^

pladsen og begyndte deres Kamp, som var

forskrækkelig haard og langvarig; de hug

baad^ støprkt og haardt, og skjopdt Kpng

Isung var meget stærkere, veg G^nn^r

dog ikke en Fodbred, men gav mange og

gtor^ Hug, og fik dem ligesaa gode tilbage,

Og nu blev Kpng Isung vred, at een Mand

gkulde §aalænge staae sig for ham^ det

Jtunde han ikkp fnide sig i, hellere yijde

han VQve gig i Fare , at een snart

Jcunde faae Useier; derfor hug han nu til

af alle Kræfter, og skaanede Intet, men da

Ji^ns Sværd li-af pa£v "S^owg Gunnars Hjelpi^

yar deiiqé'saa haard, at det ikke bed paa

(len^ men bra'st i to Stykker, J^^.
g^^^^

K-ong Isung det Spydskaft, hvormed Kong

' Qunnars IBroder llogne for yar bunden,
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rykkede det af Jorden paa det steerkest«

Og slog det jnod Kong Gunnars Hjelm, sji^

at den bugnede ind inod Hovedet. Jvpng

Gunnar faldt da, og Blodet strommede ud

hans ]S"æse og Mund. Siden bandt Kong

Isung ham og gik dernæ§t bort og sagde;

ffSaavél maa det pgsafi gaae de Mænd, som

ere tilbage, og have de da faaet velfqr«''

:jg6. Nti gik frem Jiin stærke Viclga

Pg hin ellevte og eeldste K-ongeson, som

Var den drabeligste baade i Styrke og al-

skens l^'ærdighedj og da deres Kamp be«

gyndte, da stred de ?ned storste Heflighedj

Pg saa store Hug tildeelte Enhver sin Mod^
stander, at Ingen saae mandigere Kamp
af to JM^end end denne

^
og saa nær gik de

hinanden paa I^ivet, at det var med Nod
Pg iieppe, at de kunne hugge for sig.

^nindedes det Vidga, hvQr meget han kunde

?tole p^a Mimuug, og hvor Udet h^tn be-^r

flovede at skaane det, om han end vilde

^ii^gge a{ alle Kræfter, thi forlod han sig

P^a Sværdet og hug til i Kongesounens Hjelrq.

at 3tykket, saa §tort som det yaiule,

af. Kobberet nemlig, ovenover Hove«
^^t' Det naaede og Hovedet, ijien sa^-^

V
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rede dog kun lidet. Og end syang Lau

atter Sværdet haardt og tæt, og liug paa

lians Skinnebeen , saa at Hugget sonder^

skar Læggen og Strompen og Brynliosen,

og kun lidet hang ved. Og nu faldt Kon^
g'esonnen. .Da sagde Vidga; £(Duj Konning

Isung! skal have Valget imellem, at lade

alle mine Stalbrodre lose oJIer miste din

Son." c^Ei vil jeg lade dem lose,'^ svarede

Kong Isung, .^saalænge jeg ei sikkert veed,

pm Manden [kan vorde] dræbt^ og ei har

han endnu faaet Banesafir.''' Da raabto

Kongeeonnen til sin Fader: (^Dumaa for al

Ting strax gjore hvad han bederom, ellers

maa jeg lade mit Liv ; thi han har selve

Djævelen i Hænde, og for ham kan ikke

jeg ei heller nogen Anden stande, ihvor-^

vel det kunde være dyrt nok, endog kun at

lose Mand for Mand/' ,fin\ du, Konning

Isung! ei vil lose mine Stalbrodre/' svarede.

Vidgu, ^fda skal jeg afljuggo din Suns Ho-

ved, og derefter dræbe dig selv
,

og eJ

skal Minuuig komme i sin Balg, for nuue

Stalbrodre ere lo$e." Da lob Vidga til, hvoi"

hans Stalbrodre vare bundne, og sonder-^

hug det ene Sp)'^dskaft efter det audet^ ijid-

til han havde lost alle sine Stalbrodre, Dcv-

-i
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næst 16b han [til ham^ med hvem lian

liavde stredet] ,
og han havde nu fast i

Sinde, at dræbe ham. Men Sigurd Svend

og Kong Isung og Kong Didrik lobe da

til, for at forlige dem. Og det Forlig blev

nu gjort, at Alle skulde være lose. Saa-

ledes skiltes de, efterat Vidga havde lost

alle sine Stalbrodre.

197. Det fortælles nu, at KowgDidrih

af Bern tog om Haandfanget paa sit Sværd

Ekkisax, trak det ud af Skeden og gik fra

sine Mænd frem paa Kamppladsen. Mod

ham gik Sigurd Svend og trak af Skeden sit

Sværd Gram, og nu gik begge djærvt og ufor-

færdet imod hinanden, og saasnart de kom

inden Hugs Vidde, hug de til paa det djær-

veste vældige Slag de fleste, og ingen af dem

sparede sit Skjold eller sin Brynje, men satte

dem frem mod de haarde Slag; Enhver svang

sit Sværd uden Skaansel over den Andens

Vaaben, og det saa djærvt, at Vaabnenes

Gny hortes idetFjerne, og da begge ei havde

sig selv alene at frygte, for, ængstedes de

"leget forKampens Udfald og stred derfor paa

det drabeligste, meningen afdem blevsaaret,

og deres Hoveder holdt vel ud. De sloges nu

liele den Dag; til det blev morkt, og endnu
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vidste intet Menneske, hvoafdemj der.skulcle

faae Seier. Da tog Kong Isung og Vidga

deres Skjolde, og gik imeJlem dem og bade

dem standse Kampen. ^^Fuldt er der nu

stredet for denne Gang^'^ sagde de^ ^^og i

Morgen kunne I slutte eders Skifte." Saale-

des skiltes de nu, og Kong Isung red med

sine Mænd til Teltene
^

og alle vare munlre^

Og tyktes, at det vai* gaaet godt, og de soV

om Natten*

lg8. Morgenert derpasij kort efter at

det Var bleven lyst, red Kong Isung af sin

Borg imod Kong Didrit, og da de traf liin-

anden^ beredte Kong Didrik og Sigurd Svend

sig til Holmgang ogskidde nulore deres Ene-*

kamp iil Elide. Og de kæmpede nu paa det

allertappreste , som" om ingen al dem vat*

' jnbdig af [GaarSdagenS Kamp]
,

og de lo-*

de som de vare ved friske [Kræfterj j inen

sloges nu saalaenge/ indtil de begge vare saa

trætte, at de inaatte hvile en Stund., Og htl

gjorde de atter Angreb Og sloges baadehaardt

og Isenge
j
og saaledes alloste det ene Angreb

det andet lige til Aften, og kun saa megen

Tid havde de til Hvile, som behovedes for

at samle Kræfter paa ny, saa at de kunde

staae op til atter at slaaes. Deres Dæknings--
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vaaben holdt det Saa Vel ud, at ingen af dem

endnu var saaret, og endnu vidste man ei bedre

GUd for, hvo af dem, der A^ilde faae Seier*

Tilsidst fik dog Kong Didrik to Saar. Og nu

bleve de skilte for den Gaiig, og Kong Isung

drog til sin Borg> men Kong Didrik til sine

Mænd, Og dvælede der den tredie Nat-

Igg. Samme Aften gik Kong Didrik og

Vidga sammen, for -at tale med hinanden i

Eenrum. Da sagde Vidga: ^J-Ivad Udfald

troer du, at din Kamp vil f^iae med denne

Mand Sigurd Svend? han forekommer mig

at vafvre stærk og særdeles tapper, og hvor-

vel I ere det begge, kan jeg dog ei forudsee^

hvo der vil Seire, thi frygter jeg for dig, da *

han endnu ikke er saaret^ oniendskjondt I

begge, som jeg troer^ haveforsogt eders yder-

ste Kræfter-'* ^Ei kan jeg noie vide," svab-

rede Kong Didrik, cii hvis Lod Seiren vil falde,'

men jeg havde dogFortroslning om mig, hvis

mil Sværd bed saa vel i Sigurds Kjod, soUi

hans Sværd i mit Legeme* Nu vil jeg bede

dig, gode Ven I at du laaner mig dit Sværd

Mijuung, thi det véed jegj ^at det Sværd

sikkert bider, hvad der kommer lor det, og

dette ene Vaaben frygter han, thi i Dag
maatte jeg^ lor han vilde slaaes med mig,

I
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svserge ham den Ed, at jég ikke Iiavde Mi-

mung." Da svarede Vidga: ,,Ei niaa du bede

mig om atlaane dig mit Sværd, thi een Gang?

siden det blev gjort, er det kommet i fremmed

Mands Værge, da vor Sfalbroder Heimei'

tog det." Nu blev Kongen meget vred og

sagde: fj'lor der en skjceudig Handling moil

sin Konning, at holde mig ei b^^dre Helt end

min Svend Heimer, Og for dette samme

Ord skulle "vi ei være saa gode Venner som

tilforn," cJal^^ svarede Vidga, j.,hvis jeg

talte ilde til dig, da var det ei tilborligt, til-

giv mig det derfor, thi jeg vil gjengjelde det

med, at jeg sikkert vil laane dig mit Sværdj

og onske at detmaa vorde dig til inegenNytle/^

Han gav ham derpaa Sværdet, og Ingen uden

de to vidste dex^af. De gik nu til Sengs og

sov om Natten.

200. Om Morgenen kom Kong Isung

med de samme sine Mænd til Kamp. Og-

saa Didrik var nu færdig med sine Mænd*

Og da Kong Didrik kom paa Kamppladsen,

var Sigurd Svend ikke kommeo; han raable

derfor hoit, atSigurd skulde komme til Kamp-

cJeg gaaer til Kamp mod dig nu som lor,''

svarede Sigurd Svend, ^^orr\ du sværger, at

du ei har Vidgas Sværd Mimungj thi liai'
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tlu ikke det, skal du iilvisise ikke overvinde

Jnig, men mod det vil jeg ikke stride/' (cKom
l^id, [Sigurd!" svarede DidrikJ, «lhi heller vil

jeg gjore denne Ed, end at Ad skulle ikke

slaaes/' Og nu gik Sigurd djærvelig frem
^

• anen Kong Didrik holdt Sværdet Mimung bag

Ved sig, [stak Odden ned i Jorden, og støt-

tede Hjaltet ved sin Ryg], nien i Haanden

holdt han sit eget Sværd, og svor da denne

Ed : ^(SaaSandtlijælperaigGud, somjeg veef'^

at Mimungs Od ei er over Jorden, ei heller deis
L

Fæste i nogen Mands Haand/' Dermed var

Sigurd tilfreds, og trak da sit Sværd Grani;

. Kong Didi'ik tog nu Mimungs og de gik

Sammen til Kamp. Men ei længe havde

de den Gang stredet, for Kong Didrik hug

det ene Hug efter det andet, og hver Gang

hug han et Stykke "af Sigurds Skjold, Hjelm

eller Brynje, og denne havde i eu kort

Tid faaet'tre Saar, men dog kæmpede

Sigurd paa det mandigste og tildeelte Kon-
gen to Saar. Og nu' kom det ham i Hu,

livorlunde Kongen svor Eden
,

og han

Mærkede da, at lian dog havde Mimung.

t^a sagde Sigurd Svend: ^^Ved Svig har

i ^ seiret. Herre! og nu vil jeg overgive

og blive eders Mandj thi deri er in-

u
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gen Vanære? al den Stund jeg ikke e» over-

vunden." Kong Didi^ik blev glad derved,

og tog særdeles vel imod ham, og holdt

nu for, at han havde faaet den stærkeste

og beromteste Kæmpe, som var i Ver-

den. Saa skiltes de nu
,

og saavel Dldrik

som alle hans Mænd vare meget lornoiede,

fordi der nu var i deres Trop den dra-

beligste af Mænd, og han, til hvem Ber-

tangemændene havde sat alt deres Haab.

Men da Kong Isung og Kong Didrik skulde

skilles, indgik de det fortroligste Venskab

imellem sig, og gave hinanden gode Gaver.

Sigurd gav ogsaa gode Gaver
_ É >

til sin Frænde Hornboge Jarl og til Om-
lung, og han bragte det ved sin Under-

handling saavidt, at Omlung skulde have

Kong Isungs Dalter, ved Navn Falborg,

der var den væneste og i alle Henseender

belevneste af Kvinder- Og dette Bryllup

skulde holdes, for Kong Didrik og hans

Mænd droge bort. Denne Hoitid blev nU

holdt med stor Pragt baade ved Lege og

alskens Skjemt,

202. Da Gildet var endt, red Kong

Didrik og alle hans Mænd bort tilligemed

Sigurd Svend, -som de optoge i deres
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Stalbi'oderskab; Og SaKongDidrik ogKohg
Isung skiltesj indgik de dét-fortroligste Ven-
skab indbyrdes

,
dg med Omlurig fulgte håris

Kon^F^albdrg, mtå hVehi hån fik rriaiigéKIé-

nodiei\ Kong Didrik drog nii tilbagé ad deii

Samme Vei j ad hvilken liaii V£ir dragen did^

Og han kom til Bern méd sine Stalbrodre;

t)er blev liari modtfiget "iriefi alskéns An-
Sefelse og Hæder j som man kunde finde

paa^ og ethvert Menneske > saavidt hans

Navn Spurgtes
,

og det var næfeteri 6ver

hele Vferden, roSte ham htt for hans Taf)-

i>erhed og Mandemod og Ingen mægtedé

^t nævne liani éri Mand, som kiindé; havb

t'orhaabnirig dm at .jævHéS med ham i

Henseende til Færdighed
^

Styrke eller

vaaberi; Og han vidste derfor at hail

fcunde sidde rdlig i sit tlige held éiii Le=
Votid, [dm han selv vilde].

4^

XJ 2
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Fjortende Fortælling.

SiguT'ds og Gunnars Giftermaale.

2o5. Da nu Kong Didrik og alle

hans Mænd havde aflagt saadan Proye, at

der var ingen Mand i Verden, som torde

bære Skjold imod dem i Holmgang, da

vilde de nu sætte Høvdinger til at raade

og styre deres Rige og Borge. Hornbogc

Jarl sendte d^ igLeimer og med ham sitx

Son dmlung og hans Kone Falborg til

Vindland at styre Riget i lang Tid med

Hæder og Anseelse. Ogsaa Sintram drog

osterpaa til Venedigs og blev der Hertug?

og var en meget beromt Mand, 'ligesom

hans Ætnjænd havde,værct. Ligeledes drog

Herbrand til ?sit Rige og var en mægtig

Hertug.
*

3o4. Kong Didx'ik red siden bort fr^

Bern og med ham alle hans Kæmper, soii^

vare tilbage
,
hjem til Kong Gunnar i Ni^""

lungeland; og der blev nu det Giftermål

jndgaaet, som siden har været meget navii'^

Hornbogc Jarl foer hj^em, B, P.
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tundigt, at Sigurd skulde ægte Kong
Gunnars Soster Gudrun *) og med hende

have Hælften af Kong Gunnars Rige og

Kongedom. Der blev nu anrettet til et

stort Gilde/ og alle de bedste og anseligste-

Mænd, som vare i det Land 3 bleve der-

til indbudne. Dette Bryllup stod i syv

Dage, og blev holdt i alle Henseender

paa det prægtigste,

2o5. Engang sade de alle tilsammen,

Kong Gunnar og Kong Didrik og Sigurd

Svend, Da sagde Sigurd Svend til sin.

Svoger Kong Gunnar: ^Jeg veed enKvinde,

Som langt overgaaer alle Kvinder i Ver-^

den i Skjonhed og al Belevenhed saa og i

Klogskab og alskens Viisdom, i Mandhaftig-^

hed og vældig Daad; hun hedder£ry/ihildy og

raader over den Borg, som hedder Sogaard^*),

Hende' skal du have til Kone, og dertil

skal jeg hjæljje dig, thi jeg kjender hele

Veien did.'' Da svarede Gunnar, at han

* .gjerne onskede dette Gifteiunaal. De rede
I

d^ fra Gjestebudet,' Kong Didrik' og Si-
<

> gurd og Kong Gupnar'qg Hogne og alle

*) Grimhild. B.

'O Maaskee Garten ved Garda-S6; jfi\ Kap, J/s 38,
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Sfalbrodrppe, pg loplo pi af, for (le naaede

Brynhilds Borg. Hun tog vel mod Kong

Gvjnnar pg pidrik , men meget ilde mod
Sigurd Syepd^ da hun vidste, at |iau var gift,

thi det l^ayde yæret en Ipnlig Aftale mel-

Ipm dem fprj d^ han. var reden pp paa Fjeldet

^il licnde, at han skulde ikke have anden

Kpne end hende, pg hun ingen anden

:3VJan4 ene} ham, pg derpaa havde de svo-

ret Ed. Sigur(l Svend gik nu til Samtale

med Rrynhild, berettede lietjde hele sit

Ærende, og bad hende giye Kong Gunnar

sit Ja, [Men hun syarpde saalunde;] ^^eg

har nu faaet Vished pra, hyor skændigen

(lu har brudf din Jldj pg hvorlunde Qud-:

run h^r nfirret dig med sin Trolddom,

For derfor at hey^ie min Harme og Van-
ære paa dig, yil jeg nu ægte Konning

Gunnar af denne og ingen anden Grund ; thi

^u ene var min udkaar^cje af ajle de JVI^'^nd,

son^ ere fodtp til Verdezi." j^Skeet Gjer-

iiipg staaer ilike lil at ændre/' svarede

Sigurd, ^^men da je^ seer nu^ at Lykken

har sviglet mig, har jog opmuntret Kong
fJunnar til at {seile til dig, thi ham helst

undev jeg detle Gifterniaal." cgJcg har sagt

vlig/' svarede Brynhild, c^hvorfor jeg vilde



bekvemme mjg til at eegte Konning Gun-

nar, thi saavidt bringer jeg det aldrig, at

jeg skulde elske ham, med mindre det

skulde skee, fordi han blev din Bane-

mand." Kong Didrik Pg Kong Gunnar

traadte nu til og samtalte med dem, og

de holdt ei op med deres Underhandling,

lor det var besluttet, at Kong Gunnar

skulde ^gte Brj^nhijd,

^06. Der blev m anrettet til et slort

Gilde. Og da det var færdigt, og der var

kommen en talrig Forsamling af Hæders-

mænd, skulde Kong Gunnar ægte I3rynhild.

Og den fdrste Kvæld, da Kong Gunnar

skulde Jivile i sin Seng hos Brynhild,

maatte ei tredip Mand sove i samme Stue,

men Vagtmænd skylde holde Vagt iiden-

for. Da de nu vare komne i deres Seng,

vilde Kong. Giinnar favne sin Kone, men

huir vilde paa ingen Maade tilstede det,

Pe stred^ nu med hinanden om dette §aa-

Ifenge, .til hun tog deres Bælter, Pg bandt

dermed hans JJænder og Fodder, og huu

hængte ham« dernæst pp paa en Nagle, og

der hang han næslen til Dag. Da det da-

. gedes, loste hun ham, og bar ham i

Sengen til sig, hvor han laa, til hanj
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Mænd kom at klæde ham paa til Drikke-

bordet. Men hvad skeét yar iortalte hver-

ken han eller hun noget Menneske. Og
anden Nat gik det paa samme Maade, og

ligeledes den tredie
,

og Kong Gunnar

var meget bedrovet, og vidste ikke^ hvor-

ledes han skulde bære sig ad ved den-

ne Sag. Nu kom det ham i Hu, at hans

Svoger Sigurd havde svoret ham den Ed,

at han vilde være som Broder imod ham
i alle Henseender, og da han vidste, at

han var en viis Mand, og at han torde

sætte sin Lid til ham fremfor alle Andre

i denne Sag, vilde han gaae paa Raad

med ham, hvorledes han skulde bære sig

ad. Han kaldLe ham da hemmelig lil sig

og sagde ham, hvorledes det hang sam-

men. «Jeg vil sige dig svarede Sigurd,

^(hvad der er Aarsag til, at det gaaer saa-

lunde: hun har saa stærk en Natur, saalænge

hun er Jomfru, at der neppe vil findes en

Mand, som har Styrke mod hende , men
saasnart det er forbi , er hun , ikke stær-

kere end andre Kvinder." ,^For vort Ven-
skabs og Svogerskabs Skyld svarede

derpaa Kong Gunnar, ^^troer jeg ingen

Mand saa godt som dig^ men det er af
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Jii egen Vig lighed, at det holdes skjult. Og
3^^g veed, at du er saa sLærk en Mand, at

du kan faae Bugt med hende, om ellers no-
gen Mand i Verden mægter det; og jeg

^i'oer.dig ogsaa til, at aldrig noget Menne-
ske skal faae det at vide." Sigurd sagde,
at han vilde gjore som han onskede. Og
dermed var Aftalen sluttet.

207. Da Aftenen kom, gg Kong Gun-
Jiar skulde gaae til sin Seng, magede de
det saa, at Sigurd Svend gik i Sengen,
iiien Kong Gunnar gik bort, [ifort Sigurds

Klæder], saa at Alle troede^, at det var Si-

gurd Svend, [der gik]. Nu kastede Sigurd

Svend Klæderne over Hovedet, og lod sig

ikke mærke med Noget, og laa saaledes,

til Alle vare indsovede eller hortfarne, da
tog han fat paa Brynhild og fik sin Villie

ined hende. Da det dagedes, tog han eu
Guldring af hendes Haand, og satte den
paa sin. Nu' kom hundrede Mænd ind til

^lam, og dei-iblandt Kong Gunnar, som gik
td Sengen, og de anagede det saa, at de
fik atter hele deres Dragt omvexlet, uden

iiogen -Menneske fik at vide, at det var
g^aet saa.
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52o8# Gildet havde nu varet i syv

Nætter, og de "beredte sig dernæst til at ride

Jijem.
,
Kong Gunnar satte en Hovding

over denne Borg
,

og red selv hjem til

Niflungeland med sin Kone Brynhild. Da

han kom hjem, sad han i sit Rige og sty-

rede det nu i Fred og med ham hans Svo-

ger Sigurd Svend og hans Brodre Hogne

og Gisler. *) Men Kong Didrik og alle
^

hans Mænd rede hjem til Bern, og sadQ

rolige i deres Rige i lang Tid,

Femtende Fortælling,

flerhurts og Hildes Elskopshc^ndef^

209. Gfrev Herthegn i Verronne var gift

?1ied Kong Pidfiks Soster Isod, De havde

tre Sonner; den peldste hed Herburt, den

^nden Herthegn, den tredie Tristram.

Pos Greyeu var en Kæmpe yed Navn Vig-'

+3 Geinoz, P. *0 Tilstram, B] Sintram, P*'
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Vakl, Da Sonnerne voxte til, beslutteda

Greven at lade denne Jære dem at fægte

Og undervist; dein i alskens Jdrætter og

Hofvæ^rk. Herburt og Herthegn fattede

godt, men den unge Tristram ktinde ikke

i"iemme, Det tr^f sig nu en Dag, at Vig--

Vald *) og hans Lærlinge gade og spiste,

da talte de to Brodre indbyrdes om^ at de«

i*es Broder Tristram ikke kunde lære at

føgte, og sagde, at han blev nodt til at

give sig til en anden Syssel. Da svarede

Tristram og sagde, at han var beredt til at

fasgte me4 enhver af dem, og lagde til, at

<Ie da skulde faae at prove, om han forstod[

sig paa at fægte eller ci, eftersom de sag-

cle, at han ilcke havde lært (Jet. De er-

tlærede, at det skulde skee som han pn-^

skede, og Tristram vilde nu fægte straj^

paa Stand, Brodrene og dere^ Læremester

Yigvald ginge da ud og toge deres Sværge,

hvormed de pleiede at fægte, Da tog

^en unge Tristram til Orde og sagde, at

t*roven ei kunde være tilstrækkelig - afgjo-

^eude, saa længe de kun hav(le slgve ^yærde;,

1 .

«

*) Vigbald, B, P, og stundum i A
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Og at han derfor onskede at fægte med

livasse Sværde,, ^^ihi da kunne vi vide^" lagde

Lantil, ^Jivorlunde vore Sværde bide, naar

vi ei forstaae at holde vore Skjolde for os;

men dog skulle vi ikke vredes for den

Sags Skyld.'' Hans Broder Herthegu vil-^

de nu træde £rem at fægte og tyktes vel

om, at de havde hvasse Sværd«, fordi

han tilforn var fremmeligere i Konsten.

Vigvald vilde da see, om de kunde noget

eller intet af hvad de havde lært hos ham,

og bad dem ei at vredes, da de nu hav-

de hvasse Sværde. Herthegn sagde, at han

paa ingen Maade skulde blive vred, men

da den unge Tristram oploftede sit Sværd

og gik imod sin Broder med Vrede, og

hævede sit Skjold, traadte hans Læremester

-Vigvald til og sagde, at han ikke skulde

hæve Skjoldet saaledes. ^Hæv det hellere

paa den .Maade!'* sagde han, og viiste

ham hvorledes. Men Tristram svarede me-
get opbragt, at nu lærte han det ikke,

om han ikke havde lært det for, og at

det ikke nyttede at undervise ham deri.

De gik nu sammen og fægtede, og Her-

thegn tyktes, at han kunde stocle ham, hvor

han vilde, hvis han ikke \ ilde skaane ham-
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Den unge Tristram oploftede sit Sværd, og

lod som han vilde hugge til sin Broder

Herthegn, men Herthegn holdt Skioldet op

for Hugget. Da Tristram saae dette, stak

han Sværdet under Skjoldet Herthegn ind

i Livet ovenfor Buxebeltet, saa at Svær-

det gik igjennem ham og Herthegn faldt

dod paa Stedet. Men Tristram kastede sit

Skjold ned, og gik bort med draget Sværd

hen, hvor hans Heststod^ sprang paa dens

Ryg og red dernæst bort af sin Faders

Land' til Brandenborg til Hertug Iron, hvor

han opholdt sig i lang Tid, og fortalte

Hertugen hele sin Færd, og hvad Aarsa-

'

gen var til, at han drog ud af sit Land, og

hvad han havde gjort- Hertugen tyktes vel

om Trislram.

210. Da nu Grev Herthegn blev un-

derrettet om, at hans Son var dræbt, og at

den unge Tristram var dragen bort, kaldte

han paa Herburt, og spurgte, hvor hans Bro-

der var, og om det var sandt, hvad der var

fortalt ham, at hans Broder var dræbt og

Tristram reden bort' Herburt sagde, at det

Var sandt. Da sagde Herthegn: „Jeg har mi-

stet to Sonner, og alt dette voldte du alene.

Istedenfor at du som den ældste hellere

«
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stlilde have raadet dem og hindret dem i at

gjore Ondt, har du hidset dem sammen og

været Aarsagti], atdeter gaaet saa, thi var det

tilborligt^ at du aleHe ulidgjeldte det. Og al-

drig mere vorder du en duehg Mand/^ Det

tyktes ham ilde, at hans Fader blev vred pad

hamj og han græmmede sig derover meget o^

gik bort [eri Stund], men dvælede der dog

siden en lang Tid, Derpaa tog han sin Hest

og sine Vaaben og red bort, og drog ad Veieri

til Bern for at besoge sin Morbroder^ hvem
han [efter Ankomsten] fortalte Alt, hvordan

det var gaaet, at hans Broder Herthegn var

dræbt, og at den unge Tristram> der^s Brd-*

der, havde gjort det
j

og detle haVde deres

Fader lagt ham til Last, hvorfor han val*

dragen bort. Kong Didrik tog vel imod siri

Frænde, og detine var hos ham i larig Tids

21 i. Herburt udmærkede Sig i alle le^

geililigé Fa&rdighederj saa at der neppefand-^

tes hans Lige i de Lege, som foretoges, og

i alt andet Ridderskab. Kong Didrik sogte

imidlertid Uridérretnitig onl, hvor der var eii

Kvinde j som knude pasfse sig for ham> og

ftu blev der ham fortalt om en Kvinde, éoin

hed Hilde,- eri Datter af Kong Artus af Bri-
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tamiien *). Hun blev berommet som detl

deiligste Kvinde. Kong Didrik sendte nu

Mænd hele Verden omkring at soge efter en

Kvinde, som kunde passe for ham; disse

Mænd kom til Britannien til Artus, og det

tlev dem sagt, at hans Datter var den skjon-

iieste af alle Kvinder i Verden ; men saa om-

hyggeligen blev hun bevogtet, at man aldrig

kunde faae hende at see. Uden at udrette noget

"Videre droge de tilbage til Bern, og fortalte

Kong Didrik, hvor meget dér var sagt dem
om Kong Artus's Datters Belevenhed og

Skjonhed, og athendesLigeei vildefindes, om
^an end ledte al Verden rundt; ogsaa dét

fortalte de, at hun blev saa omhyggelig be-

"Vogtet, at ingen udenlandske Mænd kunde

fi^ae hende at see, heller ikke indenlandske,

indtagen Kongens kjæreste Venner* Da nu

Kong Didrik havde hort denne Tidende^

henvendte han alle sine Tanker paa, at faae

denne Kvinde 'tilægte. Han kaldte
,
da ^iit

I^i^ænde Herburt til sig, og sagde, at han

skul(|e reise i hans Ærende til Britannien, og

l»eile for ham til Kong Artus^s Datter Hilde.

*) Bertangeland, P.

«
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Herburt sagde, at han vilde reise, hvorhen

Kongen vilde sende ham. Kong Didrik lod

BU berede hansReise, og gav ham tredive

Riddere og mange Svende og et kosteligt

Skib. De droge derpaaVeien frem /indtil de

kom til Britannien. Der bleve de vel mod^
tagne, og da Herburt havde dveelet der on

kort Tid, gik han for Kongen og sagde, at

lians Morbroder, 'Kong Didrik afBern, sendte

ham did for at beile for ham til hans Datter

Hilde. Da svarede Kong Artus, og spurgte,

hvi Kong Didrik ei foer selv at beile til han«
* Datter. Herburt svarede, at Kong Didriks

Mænd havde været der for nogen Tid siden,

xnen ikke faaet hende at seej nu sendte hau

derfor sin egen Sosterson, hvem han godt

betroede til at udsee ham en Kone. Da sva-

rede Kongen, at han for det forste ikke fifc

hende at see, og at det var Skik, at hun

ikke kom til Syne for udenlandske Mænd
uden deu Dag^ da hun pleiede at gaae i

Kirke.

212. Herburt opholdt sig nu i lang

Tid hos Kong Artus, og Kongen gjorde

Fire og tyve, P*
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ham (il sin Mand, saa at han skulde tjene

ham. Der var han saaledes en Tid. Han
Var saa beleven en Mand, at Ingen tyktes

have seet hans Lige. Da nu Kong Ar^
*us saae, hvor vel han tjente, forogede

han hans Værdighed, og gjorde ham, til sin

Mimdskjenk og satte ham til at styre hun-
drede Riddere, og tilsat skjenke for saa-

<lanne Gjester, for hvem det især kom an

paa Belevenhed, og dette udforte han med
^ere Konst end nogen Mand for havde seet,

Og for selve Kongen skjenkede han med
^^aa megen Konst og Belevenhed, at Ingen

I Syntes at have seet saadan Mand hverken

^udenlandsk eller udenlandsk- Han blev nu
Sat til Hovding ved Hirden over Kongens

tllddere. Engang da Herburt tvættede sig^'

^or- han vai;tede op ved Kongens Bord, vilda

han intet Haandklæde tage, men holdt sine

l^^ænder op i Solskinnet og lorrede deiu

^^aledes.

* 2i3. Herburt var nu hos Kongen, ind-

der kom en Dag, da der var stor Hoi-

i Kongehallen, paa hvilken Dag Hilde

^gsaa skulde gaae i Kirke. Da gik Herburt

'^^'ii paa hendes Vei for at faae hende at

Da nu Hilde gik ud fra [sin Hal],

X
\

I
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droge en Mængde Mennesker med Iiende-

Der fulgte liende tolv Grever, sex paa hver

Side, som holdt hendes Klæder op^ og der-

efter gik tolv Munke, sex paa hver Side,

som inaatte passe hendes Kaabe og hære

den efter hende, men siden kom tolv Jar-

ler med Brynjer og Hjelme og Skjolde og -

blottede Sværde; de skulde passe, at Ingen

skulde være saadi-istig at tale til hende. Oven-

over hendes Hoved var gjort en saadaii

Indretning, at der sade to Fugle, der ud-

bredte deres Vinger for Solen, saaledes at

dens Straaler ikke skulde falde paa hendes

snehvide Legeme. Om hendes Hoved var

svobt et Silkeklæde, saa at intet Menneske

kunde see hendes Ansigt. Med megen An"

stand og Sirlighed traadte hun ind i Kii*'"

keii og satte sig i sin Stol, tog sin Bog

Irem
,
sang i den, og saae aldrig ud af deii*

Nu gik Herburt i Kirken, og fik sig der

Plads, saa nær Kongedatteren som hall

kunde, men han kunde dog ikke see hexi-"

des Ansigt, da Vagtmændene stode

hende. De tolv Jarler derimod stode uden

for Kirken med deres Vaaben. Der f*^^'''

tælles nu, at Herburt havde taget to Miui^

med sig, af hvilke han havde ladet den en^



smykke med Guld, den anden med Solv.

Nu lod han den ' med Guld smykkede

Muus losj men den lob forbi Kongedatteren,

og hun skottede hurtig om og saae hvor

Musen lob. Da saae Herburt noget afhen-

tes Ansigt. Kort derefter lod han deu

Muus lobe, som var smykket med Solv, og

tenne Muus lob samme Vei som den for-

i'Jge. Da saae Kongedatteren anden Gang
ud af sin Bog. saae efter Musen hvor den lob,

og mi blev hun en særdeles yakker Mandvaer.
Da saae hun til ham og han til hende og
lo. Str*ax derefter sendte hun sin Mo hen
at sporge ham om, hvo han var, hvorfra

han kom
,

og hvad Ærende han bragte,

<cJeg hedder Herburt," svarede han, ^^og er

Frænde af Konning Didrik af Bern, men
skal jeg drage længere end herhid, dog

Itan jeg ikke. sige dig mit Ærende, men om
<Jin Frue vil vide dfet, da skal jeg sige hende

^et, naar vi ere ene. Derpaa gik Moeii

tilbage og fortalte Kongedatteren alt det,

^orn hun havde faaet at vide, og tillige at

^^an onskede at tale med hende. Da sva-

^ede Kongedatteren, at hun dristede sig ikke

at tale et Ord med en udenlandsk Mand,

s^talænge hendej^ Fader og Moder vare uær-:

X 2

4
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værende; hun bad ham derfor stille sig bag.

Kirkedoren og vente der til hendes Kor-

ældre vare gangne bort, Moen gik nu an-

den Gang til ham, og berettede ham, hvad

Kongedatteren havde sagt. Han gjorde saa,

og ventede ved Doren, indtil Kongen var

gaaet ud. Nu gik Kongedatteren til Ud-

gangen og dreiede om bag ved Doren. Da
Herburt saae hende, hilsede han hende,

men hun bod ham velkommen, og spurgte

hvad Ærende han havde til hende. (cD^^

er langt at fortælle dig vort Ærende," sag-

de han, ^^thi nu^har jeg været i denne

Stad tilligemed mine Riddere et Halvaar,

og fik eder aldrig for at,see/ Og det our

sker jeg, at I vil mage det saa, at jeg

kan tale med eder længere Tid, for at I

kan faae vort Ærende at vide.'' Hun sagde,

at det saa skulde være. Men en Munk,

som lioldt Vagt om hende, gik imellem dem?

og skjod ham bort, og spurgte, hvi han

var saa tJristig, at han, som udenlandsk

Mand, understod sig i at tiltale deres Fru^j

og det skulde han snart undgjelde.

Herburt tog sin Haand i hans Skjæg <>S

rykkede saa fast , at baade Skjæg og Skind

fulgte med
7

og foiede til, at han eengang



for alle skulde vænne liam af med at slode

udenlandske Mænd bort. Kongedatteren

Og hendes Ledsagere gik da bort, og Her-
J^urt gik hjem til Kongens Boi*d.

i^ié. Kongens Datter gik til sin Fav

ders- Hal; fordi der A'^ar da en stor Hoitid.

Herburt stod nu for Kongens Bord og var-

tede op. Da sagde Kongedatteren til sin

Pader: uVil I give mig en Gave, som jeg

onsker mig ^f eder ?" ^cHvad er dit Onske?"

Spurgte Kongen, ^^du skal faae alt hvad du

onsker dig i mit Rige. t^Det onsker jeg,

svarede hun, ^^at I skal give mig denne

belevne Ridder, eders Mundskjenk, til min

Tjener. „Du skal faae Mundskjenken,'' sva-

rede Kongen, <cefterdi det ei kan være an--

derledes, da jeg har gjortimt Lofte, for

jeg vidste, hvad du vilde bede om."» Da
Gildet var sluttet, drog Kongedatteren til

sit Kastel og den unge Herburt med hende

for at tjene hende. Nu sendte Herburt

sine Riddere at gjore Skibene færdige, og

tolv af dem sendte han hjem til Bern, at

fortselle Kong Didrik, at han nu havde seet

Kilde, og at hun -var den deiligste af alle
'

K-viuder. Disse Afsendijige droge til Bern,

fortalte Kong Didrik alt hvad der var
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skeet, og Kongen var vel fornoiet med cTer

XGS Færcl.

2 1 5. Herburt talte olte med Kong

Artus's Dalter Hilde og sagde, at hans

Morbroder, Kong Didrik af Bern, havde

sendt ham til hende i det Ærende, at bcilø

til hende paa hans Vegne. Hun spurgte

nu, hvad Mand Kong Didrik af Bern var,

og hvordan han saae ud. ^tKonning Did-

rik af Bern," svarede Herburt, ^^er den

storste af alle Kæmper i Verden og meget

gavmild 5
og bliver du hans Kone, da vil

der hverken mangle dig Guld eller Solv

eller kostelige Klenodier." u[Kan du] male

hans Hoved paa Muren der?'^ sagde hun*

t^Frue!" svarede han^ ^det formaaer jeg at

gjore med min Haand, at den Mand, som

bar seet Konning Didrik, "^kal strax gjen-

kjende ham." Og nu malede han et stort

og skrækkeligt Ansigt paa Muren' og sagde:

^tFrue! see her Konning Didrik af Berns

Ansigt, og saa sandt hjælpemigGud, er hans

Ansigt endnu skrækkeligere." ^^Da være

Gud mig aldrig saa vred," svarede Hilde^

„at dette hint skrækkelige Uhyre skulde

blive min Ægtemand}" og end sagde hun*

„Herre! hvi beiler du ikke hellere til mi^



for dig selv/' ccFrue!" svarede Herburf,

tejeg vilde udfore Konning Didriks Ærende,

som mig var budet j men hvis du ikke vil

antage hans Andragende, da vil jeg gjerne

Begte dig, og skjondt jeg ei er kongebaa-

i^en, saa er dog hele min Slægt hæderlig,

Og jeg eier nok af Guld og Solv at give

digj og ei frygter jeg for nogen. Mand,

hverken for £Konning Artus og hans Mænd,
ei heller for] Didriic af Bern eller nogen

Anden i Verden, og jeg skal gjore alt,

hvad der staaer til mig, for at faae din

Kjærlighed." Nu svarede Hilde: ccHerre!"

Sagde huUj alle Mænd, som jeg har

Seet, kaarer jeg helst dig, og lad end

Konning Didrik af Bern vsere mægtigere

end du er, saa vil jeg dog kaare dig og

ei ham; og for de sluttede deres Tale,

lagde de deres Hænder sammen, og svore

binanden Ed, at Intet sktdde skille dem
9.d uden Doden.

216. Herburt opholdt sig nu i hen-

des Hal i nogen Tid^ indtil han en Dag
®aiie om Morgenen talte til Kongens Dat-
oer; j.Frue!" sagde han^ .^det Raad vil

^^g nu give, at vi i'ide ud kf Borgen, fox*

boligen faaer Mistanke om denne vor Be-
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slutning;" men hun Lad ham i Alt at raacle

for hencTe, [og lagde til], at hendes Liv*

var hende ene kjært^ naar hun kunde til-

bringe det hos ham. Han tog da to Heste,

og sadlede dem, den ene for sig den anden

for hende. De rede derpaa rask og iilsomt

tvd af Borgen og til Skoven. Men da

Vagtmændene saae Herburt xnde, og anede,

hvilken. Kvinde der fulgte ham, gik de i

en Hast til Kongen og .sagde ham , hvad

de havde seet Og da Kong Artus horte

dette, sendte han Mænd til sin Datlers

Kastel, men da Sendemændene kom der,

hleve de vaer, at Kongens Datter var

borte og Herburt med, hende, og de gik

iilsomt til Kongens Hal^ og fortalte ham,

]ivad de havde erfaret.

217. Kongen kaldte nu sin Ridder

Herman til sig, og bod ham ride ud af Bor-

gen efter Herburt^ og ei komme tilbage, for

han havde hans Hoved at lore ham. Her-

man tog sit Skjold og sine Vaaben og steg paa

sin Hest; tredive Riddere og tredive Svende

fulgte ham med Vaaben, og de rede nu ad

samme Vei, ad hvilken Herburt var reden,

og de kom ham endelig saa nær, at Herburt

hk dem at see og sagdes da til §ia Frue ;
*(H^*^
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tag 05 ride Kongens Riddere; Kongen synes

"Velj at vi ere dragne bort med for liden Hæ-
der, og derfor sender han sine Riddere til at

*jene os." Da svarede Hilde: „Andet monne
disse Mænds Ærende være end I tænker,

*hi de monne ville have eders Liv." Da
svarede Herburt: t^Frue!" sagde han, fjivi

^^lonne de ville have en saglos Mands Liv,

om saa er, som I siger, da hjælpe Gud
3^ng^ at' jeg aldrig skal falde for disse Mænd
sau at jeg bliver dem noget skyldig; men læn-
gere vil jeg ikke saaledes flygte."

218. Det fortælles nu, at Herburt steg

Hesten, tog sin Frue ned og bandt He-
stene ved et Træ , men lagde sig hos Kon-
gedatleren og favnede hende. Kort efter

kom Herman og hans Mænd til. Herburt

^od dem velkommen ; Herman svarede, at

^V^n aldrig skulde byde dem velkommen og

^agde til: „Siig du, hin onde Hund! iorend

du doer, og kald Gud til Vidne paa, at du ex

^yver, har Hilde beholdt sin Uskyldighed

herburt svarede: „I Morgen, da Solen stod

? Var hun Mo, men nu ér hun min Kone."
^*^rpda red Herman imod ham og satte Spy-
'^^t for haus Brost. I Oieblikket trak Her-
^^^'t sit Sværd og hug Spydskaftet sonder.
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og det andet Slag hug han paa hans" Hjelm,

og klovede den og Bugen, saa at han faldt dod

tilJorden, ogstrax gav han den anden Ridder

et Slag over Laai-et, saa at det gik af og han

faldt til den anden Side afHesten; den tredie

stak han igjennem med sit Sværd- 'Og nU

kom det til en liaard Kamp, og de strede saa

længe, at tretten Riddere og fjorten Svende

vare dræbte, men de ovrige flyede tilbage

til Borgen. Herburt havde elleve Saar,

alle store, og hans Skjold og Brynje vare

saa forhugne, at de ikke kunde bruges læn-

^gerj men hans Frue tog sit Klæde, skar det

sonder og forbandt hans Saar; siden stege

de paa deres Heste og red til hans Riddere,

hvorpaa de gik ombord, og seilede langtbort

til fjerne Lande , hvor de kom til en Konge?

og opholdt sig hos ham længe, og Herburt

blev der Hertug ved Hirden, og udforte

mange Storvæi-ker, blev Landværnsmand,

og var i megen. Anseelse
, og der er meget

om ham og hans Storværker atfortaslle.
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Sextende Fortælling.:

Iron Jarls Saga.

219. Det var nu engang, atKongDid-
^ik begav sig paa en Reise nordpaa over

Fjeldet*) og med ham Fasold og Ditlev, og i

A^lt havde han tredsindsiyve Riddere. Han
^vog nu, til han kom til Borgen Drekanfil**),

der blev han vel imodtaget. Over denne

l^org herskede Kong Drusians ni Dottre, men
^eres Moder var dod af Sorrig over Ekka,

Som Didrik dræbte. Nu fremkom KongDid-
.
rik med sit Ærende, at han vilde begjer^ til

Hustru Konning Drusians ældste Datter Go-
delinde for sig, og den anden af Sostrene

[for Fasold og, den tredie] for Ditlev. Og
de kunde ikke nægte den dem tilbudne Ære,

•^en sagde heller end gjerne ja. Der blev nu

*^iirettet til et stort Gilde
,
og paa dette Gilde

giftede Kong Didrik og Fasold og Ditlev sig.

^^ette Gilde varede nu i ni Dage, og det til-

noget hver Dag, saa at der den lolgende

altid blev kosteligere bevertet end den fore-

Alpei-ne, Jfr. Kap. 40,
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gaaende. Ditlev og Fasold tiltoge sig nuRe-

gjeringen i det Rige, som Kong Drusian

havde eiet, ogKongDidrik gjorde dem begge

. til Hertuger, men selv red han lijem til BerU

med sine andre Mænd og med sin Kone, og

han sad nu i sit Rige lang Tid i Fred og Ro*

220. I Bertabgelaud herskede en KongC;

som hed Arkimanntis *); han var en drabe-

lig Mand 9g var nu temmelig til Aarene. HaU

havde to unge Sonner, den yngste hed Iroiiy

den ældste Apollonius. Deres Fader bleV

syg og dode; efter ham kom til Riget en

. Konge, som hedlsung, med sine elleve Son-

ner, hvilke alle vare saa store Kæmper,

der neppe fandtes deres Jævnlige, ligesom

lor blev fortalt Kong Isuug tilegnede

sig hele Bertangeland med væbnet Haand?

men Kong Arkimans Sonner undflyede med

deres Mænd ; de fore vide om Land, og naae*"

'.de ikke' at faae noget Rige, for de kom til

HuneJand, hvor de traf Kong AttiJa af Sv^--

hen
,
£som ei længe] tilforn havde undere

kastet sig Huneland f). Han tog mod dem

ArtiM, B. p. Kap, 149, ijS*

Af Susfl, Bi iSusa,

t) Jfr. Kap* 63. _ ,

1
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begge, og gjorde dem lil sine Mænd. Siden gav

Kong Attila hver af dem et Rige. Han gjorde

Iron til Jarl, og gav ham Brandenburg og det

Land, soraderliggertil. Apollonius satte han

'til Jarl over Tyra*) ei langt fraRinen, oggav

barn det Rige. Apollonius var den skjonncste

Mand,, man k^nde see for sine Oine, stor og

stærk og en fortrinlig Ridder, den taiopreste af

Mænd og meget mandhaftig i Kamp. Iron

Jarl var anselig, stærk og meget færdig i Le*

genxsovelser, og det var hans storste Lyst at

Jage Dyr, og deri viste ha^ sig meget tapper.

221. VedApoUonius's Land var en Skov,-

Som hed Valslongeskov **) , som laa mellem

[hans Land] og Vester- Frankland, der da

beherskedes af Kong Salomon, der bar For-

trinnet" blandt Konger i Rigdom paa Losore

og i Tapperhed. Hans Kone [og Datter
]
hed

begge Herborg. Moen var den favreste af

Kvinder, og Kongen elskede hende meget.

Mange Kongesonner og Hertuger havde bei-

let til hende,' men saa meget elskede Kong

^^lonion hende, at han ikke vilde bortgifte

hende til Nogen. Om deime Mo fikApol-

*) Thiiringen,

*0 Maaskec Schwarzwald^
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lonius Jarl Efterretning. Han sendte da sine

Mænd til Frankrige til Kong Salomon at beile

til hans Datter for ham. De Riddere, som
Jarlen sendte i dette Ærende til Kong Salo-

mon, bleve vel modtagne, men ved deres

Ærende gjorde Kongen Vanskeligheder; dø

droge derpaa hjem med uforrettet Sag, og

bragte denne Efterretning til Apollonius.

222- Ilde tilfreds hermed reiste Apol-
loniLis til sin Broder Iron, og fortalte ham
hele Sagen, hvorledes det var gaaet, og til-^

med at han ikke havde sat sig nt)gen Ting
saa fast i Hu som at faae denne M6, hvor-

for lian bad sin Broder hjælpe ham dertil,

da han vilde drage derhen med en Hær, og

saaledes faae Kvinden. Iron Jarl gjorde ham
opmærksom paa, hvor mægtig Kong Salo-

mon var, og at de ikke kunde faae hans Dat-

ter med væbnet Magt, saa sior Magt han be-

sad og saa talrigt et Folk han raadede over-

Da tog til Orde Iron Jarls Kone Is old*), som
var den deiligste Kvinde man kunde S(^e io^

sine Oine og fuldkommen i alle Ting: «Jegvil

give eder to Brodre et Raad,", sagde h^^^

1

. Isod Mdei hnn ofte i A»
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cj skulle ei drage med en Hær tilFrankrJge,

thi skjondt I ere store Kæmper, saa er dog

Konning Salomon meget mægtigere end eder

tegge, ogl ville ikke kunne holde Stand mod
hans Hær. Tagerhellerefaa Riddere og udru-

ster dem vel; rider saa til Konning Salomon,

Og beder ham give Apollonius sin Datter til-

ægte; thi gaaer denne Sag saaledes vel af

3

er det en god. Beslutning, ei at have dra-

S^t m.ed væbnet Magt mod saadan en Ken-
ding. Men om Salomon nægter ham Kvin-
den , da vil jeg give eder et Raad: Eu
I^ingerring vil jeg give dig, den gav min
J'ader min Moder til Fæstensgave; i denne

^^ng er en Steen, hvis Natur og Indret-

ning er saa, at dersom en Mand sætter den

Paa en Kvindes Finger, da skal hun ej-

.^ke ham saa meget, at hun fremfor alle

i^ing onsker hans Kjærlighed, hvad enten

^Gt er hendes [Frænders] Villie eller ei/' •

^^^n Jarl og hans Broder Apollonius tak-

^^de Isold meget for heiides Raad, beredte.

Og deres Mænd og droge til Frank-
^^gG til Kong Salomon. Han tog vel imod
^^^^y .som iidmærkede Hovdinger, der va-

^ komne at besoge ham, og indbod man^e
^I^ud til sig, og gjorde et stort Gjestebud.
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Iron Jarl og hans Broder Apollonius frem-

f6i*te nu deres Ærende ior Kongen 5
oni

lian vilde give Apollonius sin Datter tilægte.

Men Kong Salomon sagde Nei til hans An-

dragende, fordi han kun var Jarl og bar

ex Kongenavn, dog hlev der talt derom

mange Dage^ og Apollonius saae Herborg

og^ fandt hende særdeles deiiig, ligesom det

var ham fortalt. Hans Hu blev nu hen-

vendt paa at faae hende en halv Gang mere

end tilforn. Han fremforte sit Ærende foi'

hende, men hun svarede, at hendes Fader

maatte raade for hende, ligesom han vilde^

og lagde til, at hun ei vilde give den Mand

sit Ja, hveniKongen havde givet Nei. (^Frue !'*

sagde da Apollonius, (^det er nu vel saa?

at din Fader ei vil give mig dig tilægte*

^ men du er en beleven M6, og hoit elsker

jeg dig, og om j'eg end aldrig faaer dig?

saa vil jeg dog vise min Kjærlighed-" 'o?

han tog nu Guldringen og satte, den p^'^''^

hendes Finger, og sagde ^ at denne vil^^

han give hende til Pant paa sit Onske, oghai^

bod hende nu leve vel, men hun bod ham

at fare vel. Derefter beredte Jarlerne sjg

til Bortreisen heelt misfornoiede med deres

Færd, Da Ajpollonius Jarl og alle de 0^"
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^^'ge vare komne [paa deres Heste], sagde

^^an ; (JConning Salomon har gjort os Van—
ære af vor Færd, i det han holdt det lor

Skam for sig at give os sin Datter ; men
kunde det gjerne hænde sig, at jeg fik

Jians Dotter med Vanære [for ham selv], og

^iid kunde det nok hænde sig, at hans

l^ige nod kun kort Tid Fred." Kong Salo-

'^on brod sig kun lidt om, at Jarlerne

^^^'Uede ham med Leding
j

og dcrpaa skil-

de, og Jarlerne droge hjem. Fru Her-
^^vg havde den Guldring, som Apollonius

gav hende, og saasnart hun fik den, elske-

hun Apollonius Jarl saa meget, at heller

^^Ide hun leve med ham i natligt [Morke],

^^d hjemme hos sin Fader ved Dagens

2 25. Den Gang Ai^ollonius red ud af

^'^^gen,' var Jomfru Herborg kommen imod
^^^^^j havde kysset ham og lagt et favert

'^^hy rodt som Blod, i hans Haand. Som
Jarlen om Dagen red, legede han med-

^"^^^t, kastede det op i Luften, og tog det,

^^^^ det kom ned, og engang tog han saa

^^rdt ved (let, at det gik i to Stykker,

lagde nu Stykkerne inden i sin flade

^^^d, saae paa dem, og fandt^ at der var
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et Brev i Æblet Han tog det og læste j
og

Indholdet af dette Brev var, at Jomfru Her-

borg sendte ApoUonius Jarl sin Hilsen, og

svor ved Gud, at, om ApoUonius Jarl el-

skede hende, saa elskede hun ham en halv

Gang mere, og dersom han vilde mage det

saa, at han kom lonligen, naar hun sendte

ham Bud, da vilde hun mode ham udeu

sin Faders Villie, men han maatte ikke gjo^^

nogen Skade paa Kong Salomons Rige. Jar-

len var nu meget gladere end tilforn, m^^

lod dog for Andre, som han var misfor-*

noiet med sin Færd, og dvælede hjemme '

sin Borg en Tid. Iron Jarl var i sin BoTg^

og holdt sig beredt til Ledingstog, na^J^

hans Broder onskede det. ApoUonius sv^"

rede, at de vilde vente et Halvaar og

forst ruste sig; og saa gjorde de.

224 For endnu et Halvaar var for-

lobet, traf det sig en Aften, at en Man<J>

der saae ud som en omstreifende Spi^^^''

mand, kom til ApoUonius, og gav ham 1^^"

ligen et Brev, hvis ladhold var: i^Jom^^^

Herborg sender ApoUonius Jarl sin Hil^^^'

Konning Salomon er reden bort fra sit'B-'^

ge til Gildes i Romeborg hos Konning E'^^

menrik. Nu skal du drage afsted med di^^
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tolv Riddere, og ride saa hurtigt det lader

sig gjore, dog lonligen^ til Frankrige; da

"vil det nok lykkes, at vi traefFe hinanden.'*

Da Jarlen havde læst dette Brev, blev hau
glad,- og strax om Morgenen derpaa lod

lian sine Riddere gjore sig færdige, og red

af Borgen, og han sagde intet Menne-
ske, hvorhen han vilde ride. De rede

Ubygder bg Skove j saa meget de kun-
de, bg mest om Natten, indtil de endelig

^aaede Frankrige. De rede da til et Krat,

^oin var i Nærheden af Borgen, paa hvilket

Sted Fru Herborg havde bestemt, at de

*kulde modes; men de traf Ingen der, og

stege af deres Heste og skjulte sig i

^i^attet. Jarlen kunde da ikke ret forstaae,

•'^vad Aarsagen var til, at Ingen kom til

^eni. Der dvælede de nu om Natten.

'225. Om Morgenen sagde Jai-len, at

ne skulde blive der^ men han vilde

^l^ne drage ud, og soge hvad han kunde
^^^^ at vide. Hau gik da hen i en liden

^^^dsby^ Og traf der i et Huus en Kone,
^& sagdg j^hgijjg^ at; jjyjj skiildegive ham

Hovedklæde og sin Kaabe, saa vilde han
^^^^ hende sin Guldring og sin gode Kap-

jNu tog han Hovedklædét og svobte det

Y 2
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om sit Hoved og kastede Kaaben over Ho-

vedet, gik siden til Borgen silde paa Af-

tenen. Borgporten stod aaben. Han gik

til den Hal, som Dronningen eiede, og gik

der ind til Kvinderne, De spurgte da^ hvad

det var for en Kvinde, men hun nævnte

sig Heppa, Dronningen mindedes nu, oi

hun ofte havde hort nævne Heppa Fa-

xende - Viv eller som vi kalde Land^

strygerske, som havde været den stor-

ste af alle Skjoger. Hun var den hoiestø

af alle Kvindfolk, saa at næsten ingen Karl

var hoiere eller forere end hunj derfor tog

Jarlen ogsaa hendes Navn. Mange Moer talt®

til Konen og havde Morskab af hende, og

tyktes, at det var noget Nyt^ at deO"

ne Kone var kommen der. Fru Her-

boi*g tog Ordet og talte til Konen/' 1^"

gesom og de Andre : ^tHvor mange Mven^y

spurgte hun, „tog du i een Nat?" Kvin"

den tyktes, at hun [ikke] kunde svai'^

saa smukt i Frankernes Tungemaa], som ^^1"

sommede sig at svare en Kongedatter; ^'^^

hævede hun begge Hænderne og hoUU

Fingrene i Veiret. Da lo Kongedatteren

og alleMoerne,* thi de tyktes deraf at vi^^?

hvor mange hun tog i een Nat 3 men K-OJ^""

4
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gedatteren forstod nu, hvormange Mænd
Jarlen havde med sig hjemmefra.

•226. Kort derefter gav Fru Herborg

enhver Kvinde^ som var i Salen, et Æble,

og da hun haA'^de givet dem Alle, kastede

hun og eet til Landstrygersken. Hun tog

* Æblet, skar det i Stykker, og aad det

Som de andre Kvinder, der vare derinde-

liun fandt da deri et sammenviklet Brev,

Og tykles da at vide, at Fru Herborg

havde kjendt hende, stod op og gik bort,

og bod Kongedatteren og dem alle -at leve

Vel. Dronningen tog en stor og god Serk

Og et HovedklædQ og gav hende, og saa-

ledes skiltes de. Aj)ollonius læste Brevet

suasnart han kunde faae Leilighed, og

^udholdet var, at Fru Herborg vilde komme
til ham om Natten paa det mellem dem

tiltalte Sted. Jarlen drog nu tilbage til

sine Mænd, og dvælede der om Natten.

V^ed Midnat horte de to Mennesker nærme

^^S^ og den ene at sige, da de kom nær

Krattet: ..Træffer jeg dig her, min
Elskede! og hvo ere hos dig". Da svarede

Jarlen; c.Her er jeg med mine Ridderej'^

han sprang derpaa op og gik imod
^^^ude, kastede sine Arme om hendes Hals
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og Icyste hende. Derpaa befalede han, at

Ridderne skulde gjore sig færdige saa hur-

tigt det var muligt. Da ApoIIonius nu var

kommen paa sin Hest tilligemed sin Frue,

og alle Ridderne vare færdige , da tiltalte

Jarlen den Kvinde, som havde fulgt hende,

og spurgte, hvo hun var. Hun sagde, at

hun var fattig Kone fra Borgen. Da

tog Jarlen Særken og Hpyedklædet, som

Fru Herborg hayde givet ham, og gav Ko-
nen dem. Han gav hende tillige et BreV

pg bad bende bringe det til Dronnin-

gen. Konen gjorde saa. Dronningen var

nu sorrigfuld og bedroyet pyer at hendesj

Datter var draget bort. Brevets Indhold

var: «at Herborg ikkp skulde yære be-^

kymret for den Sag, da hendes Dattet

'•' var kommen i gode Htenderj thi hun var

i Tyra hos ApoIIonius Jarl." Saale-*

des aabenbaredes deres Anslag. Jarlen

drog nu hjeui
,

og han tilligemed IroU

Jarl og hans Landsmænd bleve alle vel

modtagne, saasnart de kom i hans Borg

Tyra,

I Ablativ navnes Borgen Tyro» i Accusativ Tyra"*'
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227- Apollonius Jarl talte nu med siu

Frue og sagde, at han vilde ægte hende,

^en hun bad ham vente og sende Mænd
W Kong Salomon og forlige sig med ham;
"^hi 3aa vilde dette Giftermaal være hæ-
derligere. Han vilde ikke gjore uden hvad

der var hendes Villiej baade i dette og

^It Andet. Da Kong Salomon spurgte

denne Tidende, var han meget ilde til-

freds dermed. Men da Fru Herborg havde

Vaeyet en Maaned i Tyra^ blev der sendt

Mænd til Kong Salpni^on^ og Apollonius

Jarl vilde indgaae Forlig med ham, Dette

Andragende optog Kong Salomon vel; og

^e l^estemte et Sted, hvor de gkulde mo-
4es. Da Sendemændene kom tilbage til

^'yi'a, yar Frue Herborg bleven farlig syg,

Og dode faa Dage derefter, og det var

Aarsag til , at der blev intet eif Forliget
j

Og fra den Tid stod det stedse skt til

^^ellem Apollonius Jarl og Kong Salomon.

228, Iron Jarl af Brandenborg red

hyppig \\d pa^ Pyrejugt med sine Jioge o_

-^^ude. Saa megen Lyst havde han til

''^gten , at han olte var i Skovene syv

•"^^^tter, ofte endog ti, ja ,undertiden helé

Dogn, uden at han kom hjem til sin

g

\

1



344

Borg, og i den Tid red han vidt omkring i ode

Skove. Dermed var hans Kone Isold ilde
,

tilfreds, da han foer uvarlig afsted og var

oftest borte og sjelden hjemme hos hende.

Dét var nu engang at Iron Jarl beredte

sig og sine Mænd, og agtede sig atter paa 1}

Dyrejagt, og han lod sin Færd berede til I

at blive tolv Dage borte. Dette horte haU-S
^

Kone Isold og talte da saa: ^cHerre!" sagde

hun, ((ilde gjor du i at kæmpe mod de

vilde Dyr og ride ude i 6de Skove med

faa Mænd, saa meget som du lader

efter dig hjemme, dit Land og dine Mænd*
\

Du rider ofte i de Skove , som ei ere 1^

langt fi'a dine Uvenner, Konning Salo-

mon og hans Mænd, og han er ei' ringere

Mand end du. Bliv derfor hellere hjemme^

Herre! og pas dit Rige, thi af Dyrejag-*

ten vil der komme en stor Ulykke, om

du ei lader af med den/' Da svarede

Iron Jarl: ^^F^ue ! Jagten er min storste

Fornoielse, og den Fornoielse vil jeg vist

ikke saa let opgive^ thi ei er jeg bang^

for Konning Salomon eller hans Mæn^l?

og ei tykkes det mig værre at jage i \\^^^

Skov end i min egen." Dermed sluttede

de denne Samtale^ og Dronningen var niegG*-
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Vred. Dette foregik om Vinteren, da der

Var falden Snee. Aai^le om Morgenen

^^erpaa stod Jarlen op af sin Seng og gik

•h^n at spise, og kaldte paa sin Jæger. Da
Jarlen var gaaet af Sengen, stod Dron-
klingen op og gik ud af Boi'gen. Nærved
Borgen stod et favert Lindeti'æ. Hun gik

hen under Træet, trak sine Klæder af,

strakte derpaa sine Arme ud og lod

^ig falde i Sneen saa lang som lum varj

^^iden stod hun o;i og iforte sig igjen Klæderne,

1 Sneen saaes da et Billede, saa at der var

lydeligt Mærke paa, at en Kvinde havde

^^gget der. Hun gik derpaa hjem til Bor-r

gen og til Jarlen, som sad ved Boi'det,

sagde da til ham: c^Herre! hvi spiser

1 Saa tidlig?" ,,Hvad vil du, Frue!" sagde

^^^> ffj^g agter at ride ud i Skoven som

pleier/'' Da sagde Dronningen: ^cHvi

^ider du om i ode Skove, og jager ikke
efter de D3^r, som ere her i Nærheden,-

kunde du ride hjem hver Alten og sove

^ ^^ft Seng." uEi ere her saadanne D3^r,'*'

svarede Jarlen, ^^som man kan have no-

^35re af at gaae paa Jagt efterø alene

^^laadyr lobe her omkring, som jeg .ikke

slaae mine Hunde los efter." ^Et saa-

^^t Dyr lober her ved din Borg," sagde

j
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hun
, ijat du neppe , hvor langt du énd rider i

pde Skove , vil faae "bedre Fangst end

clen^ oni du fanger dette det bedste blandt

^Ue Dyr. Dette Dyr, som jeg nu fortøel-

Jer dig om, saae jeg for kort Tid siden ^

da jeg gik ud af J3orgen, og om du vil

skynde dig lidet, yil du endnu kpnne fan-

ge dette Dyr, hyis du vil jage efter det;

inen ei skal di; gjore dine Heste svedige,

eller udsætte dig for at miste dine Hunde

for den Sag, thi du alene kan tage det,

Qxn du vil j men om du ei vil jage efter

det, da siger jeg dig for vist, at en An-^

den jager def Jarlen stod nu strax opj

S^^ Borgen og hen til Lind^^

trapet. Da sagde Dronningen: <^Se^ het:

2iu til, hvor dette Dyr har faret, og seø

eftpr, hvad Dyr det monne have y^^^^'

Jf^rlen saae i Sneen, og blev vaer, at

Kyindejnenneske havde ligget der riedø ^

Sfjeen, ^^See npie pai^ dpt!" vedblev frem-

deles Dronningen ,
((Om nogensinde

}iar seet dette Dyr, som hey har f^^^"

y^l du ei jage det, da jager mdon Mand

flet.'? Da svarede Jarlen: ccFrne!'^ sag^^

han, ((dette Dyr, som her har faret, skal

ingeii Mand jage uden jegj" pg han g^^
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^erpaa tilbagr* til Borgen
, pg bod sine

Alænd at tage Sadlerne af Hostene og bindp

^^ns Hunde j da han nu ikke yiHe ride

paa Dyrejagt,

22g. Iron Jarl forblev nu et heeltHalvaap

^ sit Rige uden at han nogensinde kom i Skq^rr

^^n at jage Dyr. Da hændte det sig, at en

Gaardsvend en Aften kom til Iron Jarls Hird

^8 tog der Natteherberge. Jarlen spurgte

^^^m om mange Tidender, blandt andet, hvor

^^an for havde -yæret ^For kprt Tid siden,"

^Varede han, „saae jeg Hædersmændene hoat

Konning Salomon i Fransien og hos ham '

jeg hele Vinteren igjennem, og nod god

behandling." Da spurgte Jarlen : ^^Er Kon-
^^^g Salomon en storHovdingj xned hvilken

^'^jenit og Syssel forslaaer han helst Tiden.^'

ftHerre!" svarede Gjesten, ^^vist er han ei^

og dyrebar Hovding, Hans Lyst er

Dyr, og han bærer Fortrinet for alle

-^gere^, og paa Jagten udlqrer han stedse

^^Uedaad," ,(Hvor rider Kpnning Salomon
^^^^ at jage Dyr?" spurgte Jarlen fremdeles,

- ^ svarede; c(Han rider anest i Valslonge-

ankland.

I
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skov, vel ogsaa andre Steder, men der jag^^

han dog mest." Da spurgte Jarlen: .^Hvilke

Dyr i denne Skov ere de storste og stærke^

ste?" (cDer ere mange Slags Dyr3" sv^fede

hin, ((Hjorte og Bjorne, og der er en Bof-

feloxe, som er det storste af alle Dyr, som

Folk hare seet, og faa Mænd tor komme imo^

den. Denne Boffel har Konning Salomon 1

sin Skov." c^Rider Konning Salomon da

ikke paa Jagt efter Boffelen?" spurgte Jai'-'

len. iiHan vil ikke lade den dra^ibe/^ g^^

hin til Svar, ^^tlii den gamle Boffel har gaaet

drægtig med Unger, og den har nu fodt det^h

saa at der nu ere ti Boflerj tilmed fordristei'

Ingen sig til at ride ind paaKonaiing Salo"

mons Eiendom,'* Om Aftenen drak de eg

forslog Tiden saa godt som de kunde ^ xn^^

om Morgenen gik Gjesten aarle bort. U^^

Jarlen tænkte meget over dette.

200. . Konning Aj^ollonius's Mænd Y^r^

dragne ud i Skoven at jage Dj'-r, og da

rede omkring i den, traf de paa dode Dy^^

Hjorte og B}oi^ne, og saae, at de vare revi^^

ihjel af Hunde. Da Ridderne rede tilb^^g^

I
*

*) Salomons , A,
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til fiorgen, traf de nogle Mænd, [som

t>oede] ved Skoven, hvilke de spurgte, om
Vel vidste, hvo der vare saa dristige at

f^rewud i Apollonius Jarls Skov. De svarede,

det kunde man vente, at de vidste, hvo

^er havde jaget der, thi det havde Kong Sa-

lomons Franker gjort. Dog sagde de, at de

ikke vidste, om han havde været der selv

^ed [eller ikte]. Ridderne rede nu til Bor-

gen Tyra, og fortalte Apollonius Jarl, hvad

havde hort, at Kong Salomon i Fransieu

h^ivde redet i hans Skov og odelagt hans

liyr.
- Ilde tilfreds hermed sendte Apollonius

J^rl Brev til sin Broderiron Jarl, og lod sige

denne Tidende, og bad ham komme til

med sine Hunde og Jægere, da Apol-

lonius vilde fare ud i Forbindelse med ham
jage Dyr. Da Iron Jarl havde hort denne

l^idende, raabte han sin bedste Jæger Nor-
^iau til sig [og sagde]: uGjor mine Hunde
^^^art i Stand; tag nu StaiFa^ min bedste Sto-

og saa Stut, ham maa jeg have medj thi

l^^JU holder jeg for bedre end min raskeste

•^ostj og saa Brakka og alle mine bedste Sto-

^^^^y tag nu og Luska, som jegveed er den

^^*^ste af alle Tæver ogRuska; [og selv er]

(len tappreste af alle Riddere." Dronniu-
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gen kastede begge Armene om Jarlens Hals

og sagde; .^Min kjære Herre ! gjor nu hvad

der er bedre, bliv hjemme i din Borg og rid

ei ud at jage Dyr for den Sags Skyld."

svarede Jarlen: ,,Frue! ud maa jeg nu ride}

min Broder Apollonius har sendt mig Bndj

han vil jage D3^r og vi skulle foJges ad.''

.(Herre!" sagde da Dronningen grædende,

^.faaer jeg dig ikke overtalt til at opgive Jag-

ten, rid da med din Broder, og jag i dit eget

Land, men far ei i Valslongeskov med din^

Hunde, thi om end Konniiig Salomon har

redet i din Broders Skov^ saa maa du finde

dig deri." ,,Nei Frue svarede Jarlen, .^sa^

kan ikke skee, at jeg ikke skulde yde tni^

Broder Hjælp/' ^^Kommer du i Valslonge-

skov med dine Hunde," sagde Dronningei^?

»da vil der skee en stor Stoi efter den store

Boffel, og faaer Konning Salomon Efterret-

ning om, at hans Dyr ere dræbte, da Vjl

deraf opstaae stor Uenighed/'

i3i. IronJarl kaldte nu sine Riddere,

og bode dem berede sig paa det hurtig^*^?

og de rede derpaa ud af Borgen med deres

. Hunde, og det er fortalt i Sagaer, at der ei

har været fundet bedre Jagthunde end hai^

havdej tolv iblandt dem vare især iort^^^"
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Jjge , hvilke alle ere nævnede i tydske

Kvad; men i Alt havde han tredsindstyve

^^gthunde med sig- Han red nu sin^Bro-

Apollonius i Mode, og da de rede ind

^ Skoven, havde de i det Hele tredsindstyve

Mand: de rede forst i deres egen Skov,

^om hedder Ungareskov, hvor de opholdt

®ig nogle Dage, og stegte Dyr til Spise,

•^n Dag stege de paa deres Heste, og rede

^ele den Dag og Natten derefter og hele

^en anden Dag, indtil de kom til Valsion-

geskov. Der sloge de deres Hunde los og

^seldede nu Hjorte og Bjorne, Hinder og

alskens Dyr, og de vare der mange Dage.x

t^a de saaledes en Dag havde redet vide

i Skoven og fældet mange Dyr, kom
paa en Sti, hvor der havde lobet et

Slags Dyr, hvis Spor vare langt storre,

^^d de for ]iavde seet. De lode Hundene

*Qi^f61ge Sporene, og rede alle derefter^ Sil-

paa Dagen saae de, hvor Hundene lob

foran dem mange og store Dyr; det

en Boffei saa stor, at ingen af dem
^^Vde seet saa stort og frygteligt Dyr, og

*^^d den fulgte Ungerne, saa at der i Alt

^^fe ti Dyr. De rede nu efter Dyrene o

Wsede ^lundene stærkt paa dem, men Dy-
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rene odelagde der mange gode Hunde, og

alligevel undkom de, undtagen de tre mind-

ste, som blcve nedlagde. Jarlerne fældede

i Valslongeskov i Alt tredsindsty ve store

Dyr^ Hjorte og Bjorne, Bollerne ibercgi^c--

de, og hvert Dyr, som de havde lældct,

lode' de blive liggende der, og de loge ci

mere deraf end deres Hunde aade, [og

Drengene stegte dem til Mad]," Da
nu havde været i Valslongeskov en Ma^^"

ned, sagde Apollonius Jarl: ..Vi have "her

dvælet længe i Konning Salomons Rige?

nu er det mit Raad, tit vi drage tilbag^?

thi vi have ikke Mandskab imod Konning

Salomon, om han sporger vor Færd j
meH

vi have nu gjort i hans Jagtskov en h^i'^

Gang saa megen Skade, som han har gj*^^'^

i vor." Da sagde Iron: ^^^^il du nu

de hjem i vort Rigej det tykkes mig il*^^*

at vi saaledes skulle opgive Konning Salo-'

mons Jagt efter at have mistet- saa niang^

Hunde for de store Boller, at Dyrene J^'g

ere undkomne." (^Skulle vi da nu saa

somt skynde os hjem til vort Rige," "V^*^^"

blev Iron, ((Uden at have udrettet mere,

lover jeg for vist, at jeg en anden Ga^^g'

hvis Hilsen mig skjenkes^ skal ride i V^^"
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^longéskoVj og ei holde op^, for* jeg korn-

ener denne Boffel saa nær, at den skal falde

for iTiinHaand.'^ De toge dérpaa deres H(?ste,

og beredte sig til Hjemreisen efter saa for-

rettet Sag. Alle vare de muntre tilmode.

232. Nu spui'gte Kong Salomon denne

l^idende fra Valslongeskov. Mænd, som

^'^re dragne omkring i Skoven ^ havde der

fondet saa mange Dyr, baade store og smaac,

Ingen vidstp Tallet paa de:m. Kong Sa-

lomon var meget ilde tilfreds hermed, og

pyntes, at der var gjort ham stor Skade og

Vanære. Han kaldte sine Riddere til sig,

bod dem ride ud i Skoven. . Og selv

^^dhau med tredsindstyve Mandogen stor

Mciengde Hunde ud i Valslongeskov, pgjian

^aae da, at den Tidende, som var ham* be-
rettet, var sand, og at en saa stor Mæng-
de Dyr vare fældede^ at man iieppe kunde

^^Ue dem, Han saae ogsaa mange Ildsle-

og at Skoven var hugget Kongen
^^^elede nu en kort Tid i Valslongeskov,

^8 ted. dernæst til Ungarcskov, hvor han
^^^"^^ sine Mænd jagede Dyr, og gjorde saa

^^S^n Skade, at Skoven næsten blev g^iu-

ode for Dyr.

Z
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253. Apollonius Jarl havde udsendt sitio

Jægere under Anforsel af en Mand, eom hed

Rol£ Han bod ham ride med nogle Rid-

dere ud i Ungareskov og der jage Dyr*

Menhvor langt de end rede omkring i Skoven^

fik de dog intet j thi de faa Dyr, de traf;

vare alle dode. Omsider kom de paa en

stor Sti, hvor de saae Spor af mange Maen^J-

Rolf red da vidt omkring i Skoven og

sogte efter Mændene, og kom endelig til

- en aaben Plad$, hvor han saae for sig

mange Mænd og mange Hunde; men Rolf

var saa tapper en Mand, at heller vil^^^

han miste sit Liv, end ikke kunne sige sin

Herre, naar han kom hjem , hvo der hav^I^

gjort ham den Vanære, at jage Dyr i hati^

Skov uden hans Tilladelse. Rolf red da djcef-'

velig ind i Skoven til dem, og traf der

Kong Salomon for sig. Da spurgte B^l^?

hvi Kong 'Salomon var kommen der,

Kongen sagde, at han vilde hevne

Apollonius Jarl og hans "Broder Tron iiav^^

redet i hans Skov og der fældet mai^S^

Dyr, og endogsaa dem, over hvilke K^^^''

gen og hans Mænd lode frede, Bofl^^''^'^

nemlig, ccTor I tove her,'^ [sagde devpa^

RolfJ, ^indtil jeg tider hjem og fortse^^^^
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ApolIonJus jarl dette," ..Bin Herre Apol-
lonius/' svarede Kong Salomon, ^^vilde ei

bie efter os i Valslongeskov, da han havde
feldet vore Dyr; derfor vil jeg nu heller

^kk^ bie efter ham her, men bring ham
den Tidende, at Kong Salomon i Fransien

^^J" nu hevnet sig, og er fra sin Side vel

tilfreds.'' Kong Salomon lod derpaa tage

*ine Heste, og red tilbage til sit Rige^ og

•'lavde nu gjort megen Skade.

234. Derpaa drog ogsaa Rolf hjem, og

berettede Jarlen denne Tidende, hvad der

^^r skeet.ham, at alle Dyrene i hans Skov
^^re odelagte afKong Salomon, og at han

^^vde truffet Kongen selv i Skoven. Han
^Oflalte dernæst hele den Samtale, de havde

^^vt med hinanden. Jarlen sagde da^ at

^^^n vilde sende ham efter Iron Jarl, som

skulde komme og udfore sit Lofte.

^^^^ bod ham sige, hvad Kong Salomon

J^^vde gjort. Då Iron Jarl saae Brevenes

^^Ihold, blev han meget vred, og kaldte

^^S^r Nordian til sig, bod ham tage

Hunde, og sagde, at man skulde be-
s^g lil at blive borte i to Maaneder.

^^grasd Isold bitterlig, og slyngede begge
^«iene om Iron Jarls Hals; «Mi^ kjære

Z 2
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Herrc'!'^ sagdé hun, ^^ridei ud som du siger, bliv

heller hjemme og fqrnoi dig i din Seng, og

far ei paa Dyrejagt! thi af den vil der komme

stor Ulykke for dig selv og for mig, hvis

' du ei vil opgive den." „Ei kan jeg nu,"

• svarede Iron Jarl, (-^opgive at jage Dyr."

Da sagde hans tolv Vinti-e gamle Dalter*)

Herre! der vil komme Ondt af denne D)''-

rejfigtj vil du ei tilstaae min Moder sin

Bon og forblive her, da vil du dog gjore

det for min Skyld." t<Ei maa du bede mig/'

svarede Jarlen, (^om ikke at ride og ud-

fore mit Lofte. Staa nu op, alle I Rid-

dere, som skulle drage med, og bered

^ eder j ei skulle Kvinder standse mig- ' Da

sagde Dronning Isold; f^Du jager omkaJ>s

med Konning Salomon, og veed du,

han er en vældigere Mand end du er
,
og

du nu ei veed det, da faaer du det siden

at prove, for eders Skifte er sluttet." Ir^n

Jarl red nu ud af Brandenborg med maiig^^

Riddere. Han havde mange Hui:tde n^^^

sig. Han red til Tyra til ApoUonius J^^^'''

Da han kom til Tyra, var ApoUonius J^^^

*) Isold, P

I



357
r

syg, og forniaaeSe ei at ride ^hed ham,

Iron Jarl vilde dog ikke tove, men tog af

lians Riddere saa mange som han vilde.

255. Nu red Iron Jarl ud i Skoven

med tredsindstyve Riddere. Han red til

lian kom i Valslongeskov, og begyndte strax

ftt jage Dyr. Og hvor de kom paa Spor

efter Dyr, forfulgte de dem strax, og intet

Dyr undkom, hvor de kom frem i Sko-

Ven. Som Jarlen nu en Dag red om i

Skoven med sine Hunde, kom han paa

en Sti , hvor de store Bofler havde faret.

Han slog da mange Hunde los efter Spo-

i'ene, og red heftig til. Hundene vare saa

ljurlige, at de i foie Tid indhentede Bof-

1erne, men [den store] BofFel vendte sig om
tillod Hundene og værgede sig med Hor—
iiene; dog satte Hundene rask ind^ paa

<len. Den forste Ridder, Jæger Nordian^

^om til, og havde i. Tommen to Hunde,

Slut og Staffa*); og dernæst kom Jarlen,

, -^g havde i Tommen de to bedsle Stoyere Pa-
rouTt*^ ogBonikt; derpaa red Jarlens Drost,

'^g holdt i Haanden Brakka og Possa***)j

Stappa', V, ' Faron.
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derefter red hans Mundskjenk, ham fulgte

Luska og Buska to Tæver, af hvilke

de bedste Hunde ere faldne, og som begge

vare fortrinlige Jagtliunde. Da sagde Jar-

len til Drosten : „Slaa nu dine Hunde

Brakka og Possa los." Hundene lob hid-

sig mod Dyret, hver paa sin Side. Bollen

dreiede Hovedet til hoire Side, og stak

Hornepe under Brakkas Bov, saa at deH

stak ham igjennem og kastede ham over

sit Hoved, og dernæst dreiede den sig til

venstre Side til Possa, og stangede ham i

Siden med Hovedet, saa at den rystede

ham dod af Hornene. Saaledes vare nu

de to bedste Hunde tabte. Da raabte

Iron Jarl til Skjenkeren, at han skulde

lade Tæverne Luska og Buska los; hai^

gjorde saa, og de lob begge paa eengang

til Dyret. Luska lob under Dyret, og bed

i Underlivet, saa at Dyret gav sig derved-

Dyret sprang med sine Bagbeen op p^*

Luskas Ryg, saa at Ryggen brodes sonder?

og hun saaledes fik sin Bane. Buska slodte

det med Hovedet, saa at hun deraf dode.

+} Ruska, P, *0 Porla, P.'
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Derpaa slap Nordian Staffa og Slut, der

Vare de bedste af alle Hundene. Staffa

*prang saa hoit op paa Dyret, at han satte

fiig ovenpaa dets Hals og meflero Hornene,

og bed der fast, men Dyret kastede ham

saa langt op i Luften med sit Hoved, at

da han faldt ned, brodes hvert Been i

ham. Nu vilde Stut lobe op paa Dyrets

Hals^ men Dyret $l6dte ham med Hor-

)iene, og kastede ham, saa at han kom
dod ned. Nu pndlob Dyret og blev bange

for Hundene, D^^ slog Iron Jarl sine Hunde

Paron*) og Bonikt**) losj Dyret lob nu,

men Hundene sogte efter det. En Ridder

havde fulgt Jarlen, som hed Vandilmar***);

han var stor pg stærk, dog var han af alle

den feigeste, Han var meget bange for

Dyret, pg ^aasnart han saae det, undlob

han, og, da han $aae, at det kunde ind^

hente ham^ sprang han af Hesten op j et

Tra?, Dyret lob nu efter ham hen un--

Træet} da blev han epdnii dobbelt

bange som tilforn, og kravlede op i

l'^eeet« Kviste, men disse kijnde ikke bæx'e

) Valdimar, ?p
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ham, og han faldt da ned. Dyret stod ne-

den mider Træet, og havde vendt sig

mod Himdene. Ridderen faldt da ned^ og

kom imellem Dyrets Horn med et Been

paa hver Side af dets Hals. Han spændte

da Hænderne om Hornene, og holdt saa

fast, han kunde. Da blev Dyret meget

bange og lob, men Hundene efter. Jar-

len og hans Mænd ilede nu efter Hundene,

og fore saaledes lang Vei. Da sagde Jar-

len til sin bedste Jæger Nordian: ^Jeg seer

hvor Dyret lober, og det er forskrække-

ligt, der ligger en Mand paa dets Hals*

(tDa saae og Nordian det samme som Jar-

len saae. Jarlen raabte hoit : j^Lader os

sætte efter Dyret, thi nu niaa det trættes,

da een af vore Mænd er kommen op paa

det. Da iledé Nordian og enhver Ridder

afsted saa rusk, som Hestene kunde far«*

Ogsaa Dyret lob saa stærkt det kunde med

Manden, og efter det fulgte de syv unge

Boder og alle Iron Jarls Hunde, og der

var nu stort Raab og Hundeglaxn og Skraal

af Jægerne. Dyret lob nordpaa ad Heden

til Ungareskov. Vandilmar var nu saa

bange for at falde af Dyret, eftersom dette

D3r var saa stort, at han ^laao sin visse
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E^od, om han faldt ned, og det vidste

han," at om han holdt sig fast, vilde Dy—
^^'t trættes. Paa den Maade lob Dyret,

^^dti.l de kom til Ungareskov; der ind-

hentede Hundene Paron og Bonikt det, og

^i*ev Dyret tilbage, og da var det Dyret

^ungt at rore Halsen og Hovedet, hvop-

pHa Manden sad. I det samme kom Iron

•^^rl ti], og med sit Jagtspyd slak han Dy-
^^t igjénnem. Ved dette faldt Bollen. Da
^^gde Iron til Vandilmar Ridder: (^Du er

alle Mænd holdt for den feigeste i Kamp
j

her har du nu udfort det Værk, at Ingen

saa djærv eller tapper i mit Land, at

^^u har vundet mig saa stor Hæder som

ved din Tapperhed
,

og for denne

Mandhaftighed og Stordaad skal du nyde

8*^dt, naar vi komme, hjem." Nu red Nor-
^ian og andre Riddere til, hvor Dyret
^^'^ falden

,
og de* roste da meget den

'^^ad, som Jarlen havde udfort^ men in-

S^u af dem uden han alene vidste, hvorie-
des det var gaaet til. De toge Dyret^ lavede
det

til Mad [for sig], og gave ogsaa deres

llunde deraf, og vare nu iheget fornoiede.

red Iron Jarl med alle sine Mænd
Jern, efter saaledes vel og hæderlig at

^^^Ve udfort sit hoSiel
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236, Da Iron Jarl kom hjem i Bran--

denborg,' gik hans Frue og hans Datter

Jomfru Isold imod ham, modtoge Jarl^i^

vel og bleye nu meget glade. Han t^S

Isold i Haanden og ledte hende til Ridder

Vandilmar, og sagde, at denne Gave yil^^

han give ham. Vandilmar takkede Jarlei*

meget derfor, og derefter blev deres Bryl*^

lup holdt, og han fik Jarlens Datter Isol^J

tilægte. Saaledes lonnede Jarlen Vandil-'

mar, fordi han ved hans Medvirkning

den store Boffel fældet. Vandilmar va?

siden Iron Jarls Greve. Efter nogen Ti^^

Forlob talte Jarlen til sine Jøegere,

henvendte sig til Noi'dian; ^(Mindes

det, at de unge Bofler bleve [tilbage] *

Ungareskov. Der vilde nu v£eré godljCi-'

lighed til at fange dem, ligesom

gamle. Nordian sagde, at han var h^^^^

beredt, saasnart Jarlen vilde drage afst^^'

Dette horte Isold og græ^d nn meget bi^^

terlig, gik til Jarlen og bad end, som ^^^^

at han ei skulde drage paa Dyx'ejagt;

Jarlen vilde bestemt drage, spm han havd^

besluttet. Da sagde Isold, at hun hav^^^

drpmt en Drom, hvoraf hun sikkert vid^*^'

at der vilde iplge meget Ondt af, at ^^^^

r
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havde fældet de store Dyr. Jarlen sva-

at han vilde ride i sin Skov at jage

•^yr
j men ei vilde han drage længere

^ennesinde, og derpaa gav han hende sin

^d. Da blev Isold glad, og tillod ham nu

reise. Jarlen red da bort i FoJge af

*olv Riddere med sine Hunde, og red [tre]

'^^ge, til han naaede Ungareskov, da red

han om Aftenen ind i Skoven, og saae -

^ange og store Ildsteder.

237. Det fortælles nu om Kong Salo-^

'^on, at han spurgte, at Iron Jarl havde

drasbt hans store Boflfel, odelagt alle hans

bedste Dyr og gjort megen Skade i hans Rige,

da han horte denne Tidende, kaldte han
^^rie Riddere til sig, og bad dem væbne sig, og

^^gde , at han nu vilde hevne sig paa Iron

*'arl og hans Broder ApoUonius. Han gjorde
^

^^g da i en Hast færdig, og havde med sig

^^ni hundrede fuldtvæbnede Riddere. Derpaa

^^d'han ualbrudt, til han en Aften naaede

'^^gareskov, hvor han opslog sine Telte,

^^Itle om Aftenen red Kongen selv ud af Sko^^

^^^9 og vilde om Natten brænde den Boigd*),

*)^-btboct Landstratkning,
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som Apollonius Jarl eiede. Tron Jarl var da

kommen i Skoven og red imod dem.

Jarlen og hans Mænd saae meget Mandskab

•ride imod sig, flyede al]e Ridderne ind i

Skoven , men Jarlen var saa tapper en Mand?

at han heller vilde doe end flye; og hans gode

Ven Nordian vilde ei flye fra ham. Da tog

Kong Salomon dem begge til Fange, og lod

dem binde, hvorpaa han vendte tilbage til

sine Mænd. Derefter drog han hjem m^d

-sin Hær til sit Rige, og forte Iron J^rl med

sig, og lod ham kaste i et underjordisk Fæng^

^sel. Jarlens Svigerson Vandilmar kom bjet^

-med de Riddere, som vare undflyede,

bragte Isold denne Tidende; og stor SovS

.udbredtes da vidt over Landet, fordi Jarle'^

var fangen. Da Iron Jarl havde hgget t^*^

NæUer i Fængslet^ kom don Mand, som vog^

lede Taarnet, og bragte Mad lil ham.

spurgte Jarlen ham, om han vilde bringe, liv«-^

Ærende han onskede, til Kong Salonioi^*

Manden sagde, at han gjerne vilde sigeKoi^S

Salomon hvad Jarlen onskede., Dasagde J^'^''

Jen, at han skulde bede Kongen at konu^^

og tale med ham Dagen efter. Manden

gjorde som Jarlen bad; han sagde Kong*^^^?

at Jarlen onskede at tale med-hani. Kong^^
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gik dåtilTdarlietj hvor Jarlen ddd, og spizrgte,'

^vad han vilde haxxxj og hvorfor han sendte

ham Bud. Da sagde Jarien^. al han Vilde*

8)ore ham en Bon, ' om. han vilde tilstaaer

den, men den Bon var, om han' vilde

loslade Nordian, da han vilde sende ham i\l

Brandenburg*) i sit Ærende. Da sagde Kon-
S^n^ at om end Jarlen ikke havde forskyldt

^oget Ggclt af ham, vilde, han dog tilstaae

•li^im denne Bon. Nordian blev nu losladt,-

der blev givet ham en Hest, og han skuldo

ride til Brandenborg:i Jarlens Ærende^

frembære Isold hans Hilsen, at hun skulde

Samle alle de bedste Klenodier, som vare i

^ans Land;, og komme og byde for at ud-

pose Jarlen. , . ^

258. Nordian red da sin Vlei, indtil han

^oin til Ungareskovj der ti^af han Apollonius

^^tI og hans Riddere fuldtvæbnede; han ag-r

^iide nu at drage med sin Hær til Frankland

^^^er sin Broder. Da Nordian kom til Hæ-
^^^5 var Apollonius Jarl falden i en svær og
^^riig Sygdom , af hvilken han faaDage der-
^fter dode. Da standsede Hæren, og da de

*) med sine Riddere, A,
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nu vare uden Hovding^ droge de hjem igj^^*

• Nordian red nu til Brandenborg og berette-

de sit Ærende. [Dronningen] tog vel imod

ham, og sagde, at hun ikke skulde dvæle med

at udlose Iron Jarl, om det paå n ogeniy^ad e lo^

sig gjore, og hun sendte Bud nu overJiSIe Riget,

og lagde Skat paa hverMaiid^ baade rig og

fattig. Hun sammenbragte saa meget, athu^i

ladede en Vogn med Guld og Solv. For«*

drog hun til Kong Attila, og sagde, at hun al-

drig havde bedet og agtede hellerikke nu at be-

de KongAtlila omUnderstottelse i Pengegaver,

ei heller i Vaabenlijælp mod Kong Salomon?

men at hun derimod bad [om hans Medvirk^

ning, saa] at han vilde formaae Kong Salo-

mon til at tagejil Takke med hvad Guld huii

kunde byde, og derfor loslade Iron Jarl

Fængslet. Det gjorde ogsaa Kong Attila, safl

han sendte Brev til Kong Salomon. De haV-"

de i Barndommen holdt meget af hinande^;

og derfor havde Kong Salomon aldrig htfsj^^

' paa Iron Jarls og hans Broder ApoUoniu*'^

Rige, fordi Kong Attila eiedehele dette Rig^>

omendskjondt Jarlerne vare satte til at haV^

Opsyn dermed.

sSg. Dronning Isold drog nu Vei^^

' frem, til hun naaede Frankrige og Kong
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^omons Borg. Der blev hun vel modtaget, og

kongen satte hende hos sig og sin Dronning.

Samme Aften, som hun kom til Kong Salo-

^*^n, viste hun ham Kong Attilas Brev, stod

fra sit Sæde, og faldt paa Knæ for ham,

^§ sagde: »Min gode Herre, Konning Salo-

^^ou! lang Vel har jeg faret og det med stor

^^kymring, for at komme hid til dig, og jeg

^^^er med mig store Kostbarheder i Guld og
SSlvj Purpur og Atlask*) og gode Heste og

Sode Harnisker og mange hoviske Riddere,

dette iorev jeg til dit Rige. Hor du Herre

!

B5n, som jeg beder dig om, loslad. min
^erre IrouJarl, og modtag alt dette Gods og

Eiendele, som vi have fort med til eder.

*'^*'rue!" svarede da Kong Salorgon, (^dueren

^^levenKvinde, drag heller tilbage til dit Rige,

ior alt dit Guld oe dine Kostbarheder med
Iron Jarl har gjort saa megen Skade

mit ilige, og mig til Beskæmmelse^ at

nu vel fortjener at undgjelde derfor, og

^^Ppe vil jeg loslade ham." Da stod Kong
^*^|ornons Dronning op, gik for Kongen, og
Ostede begge sine Arme om hans Hals, kys-

*^ Perler. B. P,

4 >.jh
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sedé hamogsågde: uMildeHérre ! os har den

hex'ligeFruelsold besogt; hun ligger nu grf^""

dende for eders Fodder, og faaer ikke sin Bon

opfyldt af eder. Tilstaa nu denne Bon i^r

nun Skyld og for din Ven, Konning Atli''

las. Ordsending!" Da sagde Kong Salomon

til sin Frue at de skulde gaae ud i Taar-

net, og tage Jernet af Iron Jarl og lede h^J^

ind for Kongen 5
og saa gjorde de*

524o. Da nu Iron Jarl stod for Koi^S

Salonion, sagde Kongen til Isold: „See deX"

nu, Frue! Iron Jarl; din Kjæreste, ham vil

vi nu sende tilbage med eder til sin Herr^j

KonningAttila, hvem vi vil skjenke ham,

hans Ordsending og eders Belevenhed," Isol*^

takkede nu Kongen meget for hans Velgj^^''

ning. Kong Salomon lod derpaa Iron J^*^

sætte sig i Sædet hos sig, og lod sine Kan^''

mertjenere opvarte ham, og han forblev

om Natten. Om Morgenen stod Iron Jarl

for Kongen og medham alle hansRiddere, soi'^

havde fulgt Isold hjemmefra. Da sagde Koi^^

Salomon, at han vilde, at Iron Jai4 skul^*^

sværge ham den Ed, at han for Eftertid<^^

Riddere, B,.p,
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^1 vilde hærje paa hans RJge. Iron Ja^l og
tolv Riddere med ham svore denne Ed, k de

for Eftertiden skulde være forligte, og

Iron Jarl ei skulde soge at hevne dette, at

han var sat i Taarnet. Iron Jarl og hans

•K-one Isold gave Kong Salomon mange Ga-
Ver, for de droge bort. Iron Jarl drog nu
hjexn til Huneland til Kong Attila, og fortalte

'^^m, hvor megen Hæder Kong Salomon

^^^ivde viist hans Ordsending j han sagde nu,

han var kommen i Kong Attilas Vold og

'Spurgte, hvad han vilde gjore af ham. Her-
paa svarede Kong Altila: „Iron Jarlskal drage

tilbage til sit Rige i 6amme Stilling som for.'*

takkede Iron Jarl Kong Attila meget for

^h det Venskab, som han havde viistiniod ham
^ ^enne Færd, og de skiltes nu saaledes som
gode Venner.

5^4 1. Iron. Jarl styrede nu lang Tid sit

^'ge. Ei længe derefter faldt Dronning •

^^^^i i en Sygdom, der blev hendes Dod.
t^ette ansaae Iron Jarl for et stort Tab. Kong
•^^tila skulde nu drage tilRomeborg til Gildes

Kong Ermenrik, og med barn droge
»iiange

af hansHovdinger, iblandt hvilke Iron

^
af Brandenborg, og de havde i Alt hun-

^^de Riddere oganange Svende. KongAt-

A a
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tila kom syd til Onilungeland til den Borg
_

•

. som kaldes Fritila. Der anrettede Ake Or^

lungetrost, Kong Erraenriks Broder, et Gje-

stebud ior ham.. Der var et meget anseiig^

Gilde om Aftenen," og god Viin var der til at

drikke i Overflodighed. Hertug Akes Kone

Bolfriane skjenkede. om Aftenen. Hun var
I

den deiligste af Kvinder og af hoiByrd. HuH

saae der med Kong Atlila en stor Mand, det

havde meget favert Haar, deilige Oine og

hvide Hænder, og i Skjonhed var Ingen i

denne Forsamling lians Lige; men dennø

Mand var Iron Jarl af Brandenborg. Bol^

friane saae ofte [venlig] til Iron Jarl, naaV

hun troede, at de Andre ikke lagde Mærke

dertil. Iron Jarl saae, hvor faver dénn^

Kvinde var, og han agtede lidt paa at drikke

om Aftenen, thi han fattede stor Kjærlighed

til Kvinden, sna at lian endog blev syg deraf*

Alle de andre Mænd vare muntre. Og om*"

sider bleve de alle drukne, paa de to nfef'

De talte da indbyrde« med hinanden om, hvaa

Sindelag de nærede den ene for den Andei^*

Iron Jarl gav Bolfriane den Guldring, .^^^^

hans Broder ApoUonius havde eiet og gi^'^^

Herborg. Morgenen derpaa drog Kong At-"

tila til Gildes til Romeborg. Paa detteGil^e
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"V^ir og Kong Didrik af Bern og med ham
Vidga og Heimer j det var nemlig den Gang,

Ditlev Danske og Valter af Vaskasteen,

Som for blev fortalt *)j kappedes i mange
Slags Idrætler,

5242. Da Kong Attila drog hjem fra

Gjestebudet^ red de til Fritila til Gildes med
hertug Ake Orlungetrost, og der bleve de

^^Vertede. Ved dette Gilde magede Iron

det saa, at han kom til at tale medBol-
*^iane, og Slutningen af deres Samtale var,

de ved Tegn indbjTdes forbandt sig, saa

de skulde elske hinanden. Kong Attila

alle hans Mænd rede nu hjem til Hune-
^^ndj og Iron Jarl drog hjem tilBrandenborg

^ed sine Hunde. Han red ofte i Skoven at

J^ge Dyr.

243. Noget derefter beredte Iron Jarl

til en Reise, og med ham hans Jæger Nor-
^^^U og nogle Riddere, og de havde mange

^
^nde med sig. De beredte sig til at være

i to Maaneder. De rede nu langt bort

^
oae Skove at jage Dyr og forlyste sig. Iron

i'ed sydefter ad alle de 6de Skove > de

4 A a 52
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kunde træffe, ligetil de kom til Omlungerand *)

til Ake Orlungetrosts Rige. Da spurgte Jar-*

len, at Koijg Ermenrik i Rorneborg havde

et stort Gjestebud, hvortil Kong Didrik og

Hertug Ake vare indbudne at komme. Og

Iron Jarl sendte een af sine Riddere til Bor-^

genFritilamed detÆrende, atlron Jarl sendte

Bolfriane sin Hilsen, [og spurgte], hvor--

ledes de akulde træffes, naar Ake Orlunge-^

trost var dragen hjemmefra. Denne Ridder

fik sig en omstreifende Spillemands Klæder?

og gik som Spillemand ind i Borgen, hvor

der da var et stort Drikkelav i Akes Hal-

Fru Bolfriane stod og skjenkede for Hertug

Ake. Og da hun gik frem [at tage] imod

Drikkekarret, som Kammertjeneren bar ii^^

i Hallen, da kom Iron Jarls Afsending

hende, og sagde hende Jarlens hemmelig*^

Tegn, og overrakte hende Brevet. Hun lagd^

det i siu Pose og sagde til Ridderen, at Ii'Oi^

Jarl skulde. ride til Borgen om Maltten, naar

Ake var bortreden. Ridderen drog sky"^""

somt bort af Borgen. Fru Bolfriane

Bordkarret og skjenkede [for Ake]. ^^'^^

Oilungeland, A,
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*f5g Ted det og sagde : »See her Frtte! dtik

^il Halvs med mig. Hun tog ved og drak

l^eJe Aftenen, og fra den Tid lod Hertugen

ilende drikke til Halvs med sig, og for de holdt

op, var Bolfriane drukken, saa at hun sor

fast. Afee bod Ridderne tage Bolfriane og

teere til sin Seng, og selv gik han derpaa og-

8aa til Sengs. Ridderne lagde Bolfriane i

Sengen med alle Klæderne, siden gik de

at aove» Men han taenjdte et Lys, loste

hendes Pose op, fandt Brevet og læste det,

Og Indholdet var; „Iron Jarl af Brandenborg

Sender sin Hilsen til sin elskede Bolfriane
j

han er kommen til den Skov, som ligger nær

herved; hvis Hertug Ake rider til Gildes i

Morgen, da skal du see mig i Mor-gen Aften,

*iaar det bliver morkt, men hvis han opsæt*-

t<3r Reisen længere end det ér bestemt, send

^ig da i Morgen en Mand, som du vel kan

troe Hertugen lagde nu Brevet sammen,

^om det var for, og lagde det i Posen, lagde

^% siden ned og sov til Dag; da vække--

han Bolfriane, og var meget venlig i sin

"t^ale, spogte med hende, og bad hende staae

med ham, thi han vilde nu gjore sig fær-^

^^g- Han liavde med sig tyve af de tapprcsta

tticlcjere, vel udrustede j^^ed Vaaben,
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244. For Middag: red Ake ud afFri-

tila, og red hele Dagen til Klokken tre ef-

ter Middag. Da sagde han til sine Mænd:

(cVist rider jeg nu som en Taabe
,

' at jeg

ei skulde yente efter min Frænde Didrik

af Bern, og ride med ham til Gildes. Og

om Konning Didrik kommer til Fritila, og

jeg ei er hjemme, da er det usommeligt-

Nu vil jeg vende tilbage og vente paa ham

hjemme," Han vei^dte nu sin Hest om, og

saa gjorde de allf^. Og da de kom i Sko--

ven paa den nordi'e Side i Nærheden af

Borgen, og Solen alt var gaaet ned, saae de

en Mand komme ridende, og foran ham

lob lo Hunde; paa hans venstre Haand

sad enHog; han havde en faver Hjelm og

et nyt Skjold, j)aa hvilket Hog og Hund

vare mærkede med Guld, Deraf kjendte

Ake da, at det var Iron Jarl af Branden-

borg, og raabte nu paa sine Mænd, at de

skulde drage hen og dræbe hamj hvorpaa

Ake blottede sit Sværd, og alle Ridderne

rede imod Iron Jarl. Denne kjendte nU

den lorste af disse Mænd, som havde ei

rodt Skjold, mærket med en gylden Love?
' det var nemlig Ake, den fortrinligste blandt

K-æmpex. De stodtc sammen ved Veieii
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Og kaempede'. Irou Jarl yærgede sig pnå

det mandigste i lang Tid, men Enden blcy,

at han ikke kunde holde sig paa Heaten^

^>en styrlede til Jorden, efterat hare faaet

^ange store og frygtelige Saar. Hertug Ake

[red bort derfra, og lod Iron Jarl ligge dod

tilbage]; han red til en Gaard, som han

eiede der ved Skoven, og tog der Her-

berge om Natten,

245. Samme Aften^ kom Kong Didrik

af Bern til Fritila med sine Mænd, og

3fned ham Vidga hin stærke og Heimer. De

Jorbleve der den Nat over i Akes Hal og

hleve godt hevertede. Tidlig om Mor-

genen gjorde Kong Didrik sig færdig med

5ine Mænd, og vilde ride efler sin Frænde

Ake. De rede ,ud af Borgen Veien frem,

til de kom i Skoven. Der fandt de for

sig en dod Mand, og da de rede til Man-

den, saap de en Hest med Riddersadle-j

bed pg slog til dejn og vilde .forhin-

dre dem at ride til dens Herre; der vare

% to Hunde, sojn hylede og tudede mod

dem, og vilde anfalde dem, og to Hoge sade

^Ppe i Træet over ham og fikrege meget

^oit. Da sagde Kong Pidrik, at deskulde

^^jge ned, og §ee, om de kjendte Manden,

1
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^^Han har en anselig Rustning/' sagde han?

jtOg maa være en fortræffelig Hovding,

hans Hoge og Hunde otj Hest elske ham

saa holt." De hævede da Manden op, og saae?

om de kunde lejende ham. Da sagde Kong

Didrik: ^^Her er falden en d3''rebar Helt og

stor Plovding, Iron Jarl af Brandenborg?

hvo der .saa har dræbt ham. Lader os ta-"

ge og berede hans Lig et Leie. Da opbrode

de slore Træer i Skoven og gjorde deraf

en Grav, hvori de lagde Iron Jarl i hai'iS

fulde Hærklædning, lagde siden Stene og

Træer derpaa
,

og juærkede det saa,

man kunde kjende,, hvo der laa. Og
kom Ake til med sine Mænd, og hilsed^

vel sin Frænde Didrik, og sagde, at de

skulde nu ride alle sammen til Romeborg.

Da spurgte Kong Didrik, om han skulde

vide, hvo der liavde dræbt Iron Jarl, nieu

Hertug Ake sagde, at han og hans Msen^

havde dræbt ham. Da spurgte Kong Di^"

rik: ^^Hvad Sag havde du imod ham?'' Hai^

svaredej (^Han vilde jage i juin Skov uden

Forlov, medens jeg var borte.'*' [Kong

Didrifc og med ham hans Frænde Hertug

Ake rede nu ad Veien til Rofmeborg].
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' 246. Nordian og de ovrige Riddere

syntes, at Iron Jarl blev længe borte, sogte

efter ham og kom derhen, In^or Jarlen var

dræbt; da horte de, at Hundene ludede over

lians Gravsted, de ryddede det da O]), og fandt

deres Herre med store Saar, og de syntes

at vide, at Ake maatte have dræbt
liam. Mændene toge nu hans Hest og

HuiiJe med sig, og rede tilbage til Hune-
land med denne Tidende og fortalte det

^1 Kong A.ttila. Han satte da en anden

Hertug over Brandenborg, og denne styrede

det Rige, som Iron Jarl havde eiet.

247. Den Tildragelse hændtes i Lang-
^ardeland at der dode en Hertug, som hed

'

^ke Orlungetrdst. Han efterlod sig med sin

^oue to Sonner, som vare Born af Alder,

t^^n ene hed Edgeir den anden Ake
^^"gesom hans Fader. Deres Moder hedBoI-
*^'iane, og var den favreste af alle Kvinder

tJngaioer. Den gamle Ake var Kong
-^i'Jnenriks Halvbroder paa MSdrencside, og

en mægtig Mand. Nu drog Kong Did-
^ik og med ham hundrede Riddere og ^lans

*3 Lombardiet. Eggaid, B ; Eg&rd. r»
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goJe Ven Yidga til Romeborg til Kong

Ermenrik. Og de fremkom nu med deres

Ærende for Bolfriane og Kong Ermen-

rik, at Didrik vilde beile til hende for

Vidga. Til dette Giftermaal gav Kong Er-

menrik med Glæde sit Samtykke, og sagde:

^^Om Vidga vil være mig saadan Man^j

som han forhen har vseret Didrik, og mig

saa §pd en Ven, da vil jeg give ham denne

Kone og dermed Borgen Gregen hvor-

over han skal vJiere Greve. Saa blev nii

bestemt, at Vidga ægtede Bolfriane, og bleV

Kong Ermenriks Greve, men Kong Tfi^"

rik drog hiem, og styrede sit Rige i lang

Tid.

Syttende FortagUing,

Sirfias Hevn.

^48, ctKong Ermenrik sad nu rolig

øit Rige. Haij var Overkonge i Romeb^^^?

*3 P tllfaJer: af Prekanfil; jfr, Kap.

*) Qrcings, B.
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herskede over mange store Kongeriger,

ham lode og tjente alle Konger og Hertuger

Sonden for Fjeldet^ og han var den storste

mægtigste Hovedkonge i den Ver-

^ensfleel, som hedder Evropa. Keiseren

Wskede mest kun ude i Bolgareland og

^i'ækeland : men Kong Ermenriks Ri-

strakte sig heelt ud til den So, som
hedder den Adriatiske Engang hændte

^^t sigj at Kong Ermenrik sendte sin Raad-
giver, som hed Sifka til den Stad, som
hedder Sarkesteen for der at paadom-

de Sager, som horte uud<?r Kongens
l^omj og med ham rede mange Riddere,

drog nuj som Kong Ermenrik havde

h^falet ham^ men hans Kone Odilia, som

den skjonneste af alle Kvinder, som
^^gen liavdeseet, blev hjemme. Det skete

som Kong Ermenrik forud havde be-

^'^'^kt, at Odilia opholdt $\a eensom i et

^^et Huu§, Did kom Kong Ermenrik ene,

g Sagde hende, at han attraade at mo^lw
*^g^ Beviis paa hendes Gunst ^ hvilket han

B— -r- .1,
. _ , jj,

^^"'"^ar, P, O: Adri-Meer, . Jfr. Kap. 167,
J Vaskastecn, Pn.
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alt længe liavcle foresat sig at erholde; irieU

Ilun vilde det aldeles ikke,, og dog torde h^^

ikke lade det være anderledes end Kon-

gen vilde, og han gjorde efter sin Beslut-

ning og favnede Lende^ dog brodes h^^

forst med. ham, saa at alle hendes Klæder

sonderrcves, og hun hlev haardt medtaget?

for Enden tog. Derpaa drog Kongen

Vei bort og hun ad en anden.

249. Sifka kom nu tilbage fra siii

Færd, efter vel at have udfort sit Ærend^j

og gik til sin Gaard og Huus, og traf

Kone Odilia. Men da hun saae iSifk^^

fitod hun op, og gik imod ham, hylede og

giræd bitterlig, uHvi græder du saa, Frue •

spurgte Sifka^ (Jeg syntes du hellere skulde

være glad ved min Hjemkomst." j(Lang^

er det at fortælle," svarede hun, ^(hvorf^^

jeg græder, det volder Kouning Ernien*"

rik og hans Ondskab. Det var engang

'

da du var dragen bort, og jeg sad i ni^^

lille Stue, og syede paa din Silkeskjorte?

saa kom Konning Ermenrik til mig, og f^^'

han gik bort, gjorde han mig saadan

Vanære, at du aldrig, hvornieget Ondt

end tilfoier ham , vil kunne gjengjel^*'

ham detj" og hun fortalte ham nu, hvor-^
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ledes det var gaaet til. „Vær rolig, Frue!'*

*agde Sifka,. „og lad som Intet er skeetj

^^en jeg skal mage det saa, at, forend

1^8 hviler i min Hevn, skal Kongen have

luidgjeldt delte med forskjelligSJags Vanære."

^U gik Silka til Borgen og hilsede paa

kongen, og lod som han var glad og til-

^^^ds; men Kongen tog vel imod ham, og

^'^adspurgte ham i alle Ting ligesom for.

aSo. Det traf sig engang, at Kong
•^rmenrik og hans Raadgiver Siika sade i

I^aadsforsamling. Da tog Silka saaledes

Orde : „Herre !" sagde han , „du er

storste Konning i Verden, saa at alle

konger og Hædersmænd over hele Ver-
dens nordre Deel lyde dig og yde dig

Hæder store Skattegaver. Osantrix,

^ilkinelandets Konge , ene undtagen yder

^^g ingen Hædersgave af sit Rigej og os,

^ine Venner, harmer dette meget, thi ikke

han storre Mand end de ovrige
, der

"*Jene dig. Det Raad vil jeg derfor give

at du skal sende din mandige Son

^^^drik til ham, og bede ham 3^de dig

Skat, forst med venlige Ord, men, [naar

ikke ville hjælpe], omsider med det

''^^^^^^g? at du vil hærje paa hans Rige.
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mange Mand folge haraj Ihi det er Sen-

demænds Skikj ei at være mange sammen-^'

Dette behagede Kongen vel, og han \i\<i^

saa lade være; thi kaldte han sin Soi^

Fredrik til sigj og sagde ham, hvorlunde

han skulde anstille [sin ReiseJ.

525 1. Herr Fredrik beredte sig nu ti^

sin Reise og med ham syv Riddere, og

de sta^ndsede ei deres Færd, for de kom

til den Borg, som hed Vilkineborg. Ovef

denne Borg herskede en Jarl, der sto^

under Kong Osantrix. Nu hayde Sifk*

lonligen, men dog iilsomt, forudskikke^^

Sendemænd, som kom til Jarlen med deH

Ordsending, at naar Jarlen spurgte Fred-

riks Færd^ da skulde han sende Møend

hen at dræbe ham. Denne Jarl var nePi''

lig Sifkas Frænde. Da nu Fredrik vild«

ride ud, da kom Jarlen og hans Ma^"^

imod dem, og Jarlen dræbte dem alle sy^-

Da nu Kong Ermenrik spurgte dette, troede

han, at det maatte have været Kong Osai^"

trix's Anstiftelse, og at han maatte vs^r^

bleven vred over, at der var fordret Ska*

af ham.
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25i2. En anden Gang gik Kong Er-

^enrik og Sifka til Raadsforsamling. Og
Sagde Sifka : ^,Jeg tænker paa. Herre ! at

^^Vel ikke, som det dog bor sig, har faaet

^kat af England, og det venter jeg, at

dit Indsegl kommer did^ lor Anglernes

'honning ikke nægle at yde dig Skat. Det er

^^rfor mitRaad, at du nu sender din Son

^^ginbald og med ham mange Riddere, og

'^^tte vil være en ærefuld Reise for ham
^8 for eder begge

j
og det Raad vil jeg dig

at du lader hans Færd j aa det skynd-

^^^rtiste udruste, anderledes end man nu i

^^^lindelighed pleier; du skal nemlig lade

^^ruste et Skib til hans Reise, thi det

^^edtager kun den halve Bekostning og er

*^^8et mere anseligt, og tilmed kunne hans

^^nner da ei svige ham; som hans Bro-

Men om han, som jeg venter, faaer

^^kafj (Ja det meget lettere at iore Skatten

^Jerti paa Skibe end paa Heste,' og er S6-

^^^^U meget bedre og lettere at lare end

har sagt/^ Dette Raad behagede Koii-

sserdeles vel, og han vilde lade det
''^^

skee.

253. Kong Ermenrlk kaldte nu sin

Reginbald til sig, og «agde ham sin
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Beslutning, men han bad sin Fader raade foi*>

om han skulde reise, og udlod sig medj

han vilde gjore Alt, hvad Faderen vil^^'

Reginbald gik nu hen til den Aa, hvo^

Skibene laae, og Sifka gik med ham, og

traf der tre Skibe. Da sagde Reginbald>

at han vilde have det bedste Skibj ni^^

Sifka sagde, at Kongen ei vilde undv^^^^

det, og viste ham til det sletteste, sig^i^'"

de 5 at det var fuldkommen godt til

ikke længere Reise. Men nu vilde Regi^*"

bald ikke reise, uden han havde et g^^^*"

Skib. Da svarede Sifka. ,,Da vil du faa^

din Faders Vrede,' naar du kommer

ham uden at have udi^ettet hans ÆreU"

de. Herj)aa begav Reginbald sig i:)aa R^^^

sen med det sletteste Skib; men han vai'

kun kommen lidt ud paa Havet, for han fi^

saa stor Storm og Uveir, at Skibet gik s'ot^'^

der, og saavel Reginbald som alle hai^^

Mænd bleve et Rov for Bolgerne.

254. Det var engang, at Kong Ei""

menrik red ud paa Dyrejagt, og med ha^*^

hans unge Son Samson og hans Raadgi^-^^

Sifka. Sifka anstillede sig meget bedroveti

men red dog med Kongen. Da sagde Koi^"

gen: <cMin gode Ven! hvi er du saa^ he^
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tes mig en Skjændsels Daad, hvad din Son
*ogte at gjore^ i det han vilde voldtage mia
tjatter, som er den skjonneste af Moerj
^en det bliver aldrig hevnet, med mindre

hevner det selv paa nogen Maade/^ Da
^^lev Kongen vred paa sin Son. Samson

selv med i Folgétj han var ei endnu

^lildvoxen, thi han var den yngste afKongens
Sonner, men dog den haabefuldeste af dem
alle. Kong Ei'menrik red nu mod sin Son,

^gmed megen Vrede greb lianlat i hans Haar,

at han strax faldt af Hesten
5

og hans

"^est traadte med alle Benene paa Drengen^

saaledes blev han. dræbt. Kongen »ed

*^^>T)aa hjeniy og samme Aften fik han Ef-.

terreining om, at hans Son Reginbald var

et. Nu havde lian saaledes mistet

^'Je sine Sonuer efter Sifkas Anstiftelse,

^§ Var meget bedrovet.

255. Det traf sig nu engang, at Sifkas

^^^e Odilia gik med sine Moer til liin

^^^> Kong Ermenriks Kone, og da de

sadg ^jj^ tilsammen, da fortalte Odilia

Frue meget om Eggard og Afce af Or-
""geland. Huri sagde hende, at Eggard
UiiiVde udladt sig med, at han] ikke vilde

Bb
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skaane selve Dronningen, om han kunde

komme afsted dermed, og han havde angivet,

at han havde det Ærende, og hun bad hende

derfor tage sig i Agt. Dronningen blev da

meget bange, og tyktes^ at Eggard havde

talt saare vanærende om hende. I det sam-

me kom Kong Erraenrik ind og satte sig

til at drikke med dem. Da tog Odilia til

Orde: (^Nu er det Vesten- og Sonden-Vind,-

og Solen skinner favert og varmt, meu
stundum er det dog Stovregn, skjondt Him-^

len er klar i Ost og Nord. Hvad Andet ^^

pleier vel derfra at komme, end den ung^

Eggard og hans Broder, og da er fredlost-

hvert vilde Dyr og hver Fugl i Skoven; tlU

de ere forskrækkelig overmodige." Kongeii

tavg og svarede intet. Da sagde Dronnin-

gen«: (<Ei er det saa forskrækkeligt, om de

gi'umme Dyr eller Fugle ei kunne fa^^

Fred af dem, efterdi vore Tjenestemoef

ikke kunne have Fred for dem^ hver Ga^S

de komme [her til os]/* Og endziu taVg

Ermenrik, men lagde dog Mærke til^ hvad

Kvinderne sagde. Der var fulgt raedKoi^"

gen did en Mand , som hed Fritila; li^^

var Eggards og Akes Fosterfader.

endnu sagde Dronningen: „Ei kunne vor®
,
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TjenestemOer være sikkre for dem, og nu
der forkyndt mig sikkert Budskab om,

jé'g kommer til at tage endog mig .selv

^ -Agtj og at de ville kra^nke mig, om de

^unne komme afsted dermed." Da svai'e—

Kongen med megen Vrede: ^cFrue! ojn

ei skal laae Fred for dem, da skulle

f)i faae Fred for mig; og det vil jeg

-^Veerge, at ei skal jeg hvile nogen Nat i

^liu Seng, for vi skulle træifes, og saa hoit

,j
skulle de hænge, at intet Menneskes Barn
®kal for have hængt hoiere." Da svarede

^i'itila
:^
^^u komme Eggard og hans Bro-

til at undgjelde, at Vidga er reden at

tesoge Konning Didrik af Bern; [thi om han

hjemme], da vilde, for hans Stifsonner

^'ive hængte, mangen Hjelm vorde klovet,

at Hovedet maatte - folge med^ man-

Brynje sønderslidt, og mangt et Skjold

^ S^^^t ubrugeligt/' ^^Ei kommer dih For-
^^i'stale dem til Nytte," svarede derpaa

^^^S^n, (^om du end er deres Fosterfader,

^^^rere skulle de endnu hænge hoiere end

*^'forn havde besluttet det.'^ Da sagde
i'Uila; (^Saalænge jeg og min Son stande

irf
^^^e Been, skal jeg ei see dem hænge

^^gen." Derpaa gik'^ han paa det skynd-

Bba
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somste til sin Hest og red bort Dag og

ISTat saa iilsomt han formaaede.

5256. Kong Ermenrik lod nu blæse i

sine Lurer og stevnede til sig alle sine

Riddere. [Han fik mange Riddere], og red.

nu Dag og Nat til [Eggard og] hans Broder*

Men da nu Fritila en Dag kom til [Rinen]^

sprang de af deres Heste, gik ud til Aaen

og satte over den, og havde deres Heste

med sig. En Træborg*) stod paa Aabre-

den, og i denne Borg var Eggard. Han saae?

hvor Mændene svommede og sagde: tcMii^

Fosterfader Fritila svommer der og vil e*

vente efter Skib." Fritila kom nu over

Aaen. Ake og Eggard gik imod" ham eg

spurgte, hvi han drog saa ivrig afsted-

((Den storste Nodvendighed kræver det/'
L

svarede Fritila, Konning Ermenrik er

paa Færden herhid med siri Hær^ og '^^^

dræbe eder begge.'^ ^^Vi komme nok

Forlig," sagde Eggard, ^tuaar vi træffes,

ei beJiove vi at være bange for vor F^^"*

brodex/^ Og nu fortalte FriliJa dem dei^

Taarnbnrg. B; Trelinborg, P; da Boigen'forljcn C^^f*

13, 100.; hedFiitila, har Tostcrfadcren sandsyn''^^

urigtigeh her faact dette Navn*
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i'ette Aarsag, og hvoi-af det kom; dog de

vilde ikke undflye, men sendte Bud efter

deres Mænd, trak Broerne af Graven og

Vilde værge Borgen. '

sSy. KongErmenrikkomnumed sinHser

til Borgen. For han begyndte Angrebet, tog

han sit Banner, red saa iilsomt som mueligt til

Graven, og skjod Bannestangen ind over

den. Da sagde Eggard : (^Herre! hvad Sag

giver du os? hvi vil du tage vor Sorg?'^

<tHvad Sag jeg end giver eder,'^ var Kongens

Svar, (^skulle I dog, for Dagen faaer Ende,

l^ænge i Toppen af det hoieste Træ, jeg

^an finde her i Nærheden." Da sagde

•A-ke: uF'or vi lade vort Liv, skal du be-

tale det dyrt med Tab af mangen ædel Helt-'*

1 lang Tid skjode de nu paa hinanden.

Omsider lod Kong Ermenrik reise en Val-

slynge, og lagde deri en stor Ild, - der

felev slynget ind i Borgen, saa at hele Sta-.

snart stod i lys Lue. ^jLader os gaae

sagde da Frltila, <(0g hellere doe med
'^i'e end brænde her inde §om Hunde."

ginge de ud, tredsindstyve Mand til-

^^nuiien, og Kong Ermenrik imod dem, og

sloges nu saaJænge, til der vare faldne

^^^^e hundrede Mand paa Kong Ermenriks
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Side. Da bleve begge BrSdrene fangne,

og maatte nu efter Sifkas Anslag miste Liv^ty

hvornæst Kong Ermenrik drog hjem.

258. Da.nu Vidga kom tilbage til sin

Borg, var den brændt tilligemed alt hans

Losore, og sin Kone fandt han i en ussel

Hytte. Hun foi^talte nu, hvorledes Kong

Ermenrik havde huseret. Da tog Vidga

alle sine Mænd og sine rorlige Eiendom-

me, og drog til Kong Didrik i Bern, for-

talte ham, hvad der var skeet, og bad ham

om Raad, hvorledes han skulde bære sig

ad. Kong Didrik drog nu med Vidga til

Kong Ermenrik^ og spurgte, hvad det skulde

betyde, ^g om Vidga i nogen Henseende

havde forurettet ham. Men Kongen sagde^

at det var ikke Tilfældet, thi Vidga var

aldeles brodelri, og han tilbod derfor at

erstatte ham, hvad han troede at have tabt

i sin forrige Anseelse; han tilbod ham deU

Borg, der hed Rana hvilken Vidga mod-

tog og siden herskede over. Efter dette

drog Didrik hjem, og var meget ilde til^

3 Formodentlig Ravenna, i Gammeltydsk Råven, Råben«
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freds med, at Kong Ermenrik var saa vold-

som og ond mod hans Frænder,

269. Engang kaldte Kong Ermenrik

Siflca til en Samtale. Da tog Sifka til Orde:

<cHerre!" sagde han, a^i^ig synes, at du nu

^aa tage dig i Agt for din Frænde, Konning

liidrik, thi han er i Færd med at udfore store

Planer mod dig, og du veed, han er en viis og

J^eftig Mand. Og det mener jeg, at, om du

taexiker paa at holde dit Kongedomme mod
hans heftige Anfald, .da maa du 6ee dig for

Og vogte dig, thi han har, siden han blev

K.onning, meget foroget sit Rige paa.mange

Sider, og kun dit Rige fattes ham endnu,

^Vo er det vel, der hæver Skat af Omlunge.--

land *) , som din Fader vandt med sit Sværd?
I^et er jo Ingen uden Konning Didrik af Bern,

heller ikke kan du vente at faae noget

^^'i^af, saalængehanraader i Bern." ^jDet er

Sandt," svarede Kongen, t^hvad du nu min—

mig om, at min Fader eiede dette Land,

ei indseer jeg, at jeg er mindre berettiget

^^i'til end Konning Didrik, og det vil jeg til-

"^^ssehave." ^^Lader os tage detRaad," ved-^

J Oilungdand, stundum i A.
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Reinald, og med ham tredsindstyve Riddere?

til Omlungeland, med den Paastand^ at de

skulle sende dig Skat af Landet. Og yde de

Skatten, da er det ye], men din sande Uven

er hver den, der taler derimod, hvad enten

det saa er Øidrik eller nogen Anden." Dette

Raad yandt Kongens Bifald, saa han vilde

Jade det iværksætte. x\fsendinge droge da tH

Onilungeland, og stevnede Landsfolket til

Thinge, og nu fremforte Reinald [Kongens]

Andragende. Da svarede Indbyggerne; ^^Vi

have givet Skat til Konning Didrik af Bern>

hvem vi ere skyldige at erlægge den. Hvis

han nu vil overdrage Skatten tilKonningEr-

menrik, da faaer det saa at være, men ei

ville vi betale [Skat] til eder begge.

260. Xndb^^ggerne skikkede dcrpaa

Mænd til Kong Didrik, lode ham sige, hvad

der var skeet, og bade ham, at han skulde

Icomme og svare for dem. Didrik red da

af Bern med tolv Riddere til Thin£Tct. Der

stod han frem og talte, og sluttede sin Tal^

saalunde: at han bad Ridder Reinald drag*^

hjem, og sige Kong Ermenrik, at iildrig

han Skat af Otnlungeland^ saaiænge han var

Konge i Bern, og desuden skulde han h^^^'^ .
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^ipgen Utak for denne Ordsending. Rei-r

^ald drog da bort og fortalte det til Kong
Eriuenrik. Saasnart Sifka horte dette, tog

^an til Orde: (Ja!" sagde han, (^nu gaaer

^ct som jeg anede, at Didrik vil ei være en

i'ingere Mand end du, og saa vil.han ei hel-

ler blive, om du ei vogter dig bedre for ham.''

261- Til denne Sifkas Tale svarede

^ong Ermenrik; .(Min Fra^^nde, Konning
didrik, har, som mig synes, faret frem med

meget Overmod mod mig og alle Andre>
W hvem han er kommen, saa han nu end-
*^gsaa tor sætte sig i Ligning med mig, og sit

^ige med mit. Men det skal han faae be-
^^It, som I skulle hore, saa at han, for han
^kal faae dette drevet igjennem, skal blive

•^^Ugt, og saaledes faae at sande, hvo af os

er den mægtigste.'* Da svarede Hei-
^^^r: ^^Gud hjælpe Konning Didrik; men

skal med alskens Vanære komme til at

^^^^^gjelde, at du odelægger saa mange af dine

^^øeuder og Ætmændj og for dette og alt

-hildet have vi Sifka at takke." Da tog Vidga
^^lOrde: ^Ja!" sagde han, »det vorder den

^^QrsteSkam for Konning Ermenrik, en Skam,

vil mindes, saalænge Verden staaer."

^^^P^a gik Vidga strax til sin Hest og red i
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alle sine Vaaben Nat og Dag, saa stærkt han

formaaede.

262. Kong Ernienrik lod nu blæse i

alle sine Lurer og bekjendtgjorej at alle hanS

Mænd skulde tage deres Vaaben og Heste;

og da denne Hær var færdig, red han saa

stærkt han kunde Dag og Nat, og sandede

til sig hver en Mand, som han traf paa, og

han rykkede nu mod Bern.

263. Vidga kom om Natten til Bern>

men Borgporten var lukket. Da blev Vagt-"

mændene vaer, at en Mand var kommen un-

der Borgen, og spurgte da, hvo der var. Vid^

ga nævnede sig og bad dem lukke op. Nog'"

le af Vagtmændene gik da til Borgporten?

andre til Kong Didrik at fortælle ham, ^*

hans gode Stalbroder Vidga varkommen dci''

Saasnart Kong Didrik horte dette, stod han

op og gik imod ham, og da de modte hinanden^

favnede Kongen ham venligen, og spurgte?

om han bragte nogen Nyhed^ og om han vid-'

ste, hvorlunde Kong Ermenrik havde krævet

Skat af hans Rige. „Herre!" svarede Vidg^^

<Jeg kan sige dig en slor og ond Tidende,

som dog desværre er alt for sand, at hv'^

du her bliver til Dag, da vil Konning ^i'''

menrik komme her med en uovervindehg
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Uaerj og nu er du, Herre! saa bagtalt for

^^ni j at han vil dræbe dig ligesom sine andre

f'rænder." Da stevnede Kongen alle anse-

lige Mænd sammen paa een Plads, og for-

^^Ite dem denne Tidende, og sluttede saa-?

l^nde sin Tale : (^Nu er os altsaa to Vilkaar

Haanden; det ene Vilkaar er at love her

Værge os saa godt vi kunne ^ og vil da

''honning Ermenrik miste for vor Haand
fangen dyrebar Helt^ men vi staae da og

^^re for at miste ved hans Voldsophed
^^rt Rige og Liv, for Enden tager j men

andet Vilkaar er, at vi gjore os fær-

^^§6 til at ride bort og forlade Borgen,

^§ lade Gud saa sorge for, om vi £aae den
""Sjenj og da beholde vi vore Mænd og

Liv, og dette sidste er mit Raad, om
som jeg.

264. Da svarede Hildebrand ; ^^Det

^6ed Gud^ at nu komme vi til at misle

y^i'tRigg med Vanære, naar vi saafaae det

-^l^^ ' JDog hver som vil folge Konning*

^^i'ik, skal nu staae op og berede sig, saa

^ ^"g det erinueligtj thi nu maae vi denne

j^^^g undllye,, paa det vi en anden Gang
j^^iie faae vo.rt Rige igjen, ' om Gud det vil.!'

^ blev der paa den ene Side en. stor

i ville
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Graad af Koner og Born, der græd ovei'

at skilles fra Fædre, Brodre og gode V^^^''

nerj paa den anden Side hortes derijn^*^

vældigt Vaabenbrag, da hver Ridder tog

sine Vaaben og sin Hest, saa at Hylen o§

Graad den Nat blandede sig med VaabeO

og Lurernes Garig. Da nu alle Ridderu^

vare færdige, gik de ind i den siorst^

Hal at hvile sig en Stund og drikke g^^

.Viin. Der kom nu dtres Stalbroder Hei""

aner«, og vidste at give dem sikker Efter-

retning om, at Kong Ermenrik var iNeer-

lieden og havde more end fem tusinde Rid-

dere og utallige andre Folk. Kong Didrik

havde derimod kun hundrede Riddere.

tog Ulfard Kæmpe til Orde: .^Det veed Gud,

at vi vistnok skjændigen miste vort Rig^

for Konning Ermenriks Skyld 5 men

ekal dog faae mere Skade end Gavn

os, for vi skilles, om han end indtager P^ri^

og hele Omlangeland." Da tog Hildebrand

Kong Didriks Banner og bad dem alle ^

folge ham; han vilde nu ride foran. Ri^*"

derne sprang nu paa deres Heste, og Hil-

debrand red ud i Lombardiet og syd oni

') otte hundrede, p.
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Mundia Og ind i Kong Ermenriks Rige,

nu brændte de Landsbyer og Kasteller,

^orge og enkelte Gaarde, og dræbte man-

Mennesk-er, og for de igjen red nordpaa

Fjeldet *), havde de i Kong Ermenriks

^^ge lagt ni tusende Landsbyer og Kastel-

eller enkelte Gaarde i Aske-

265. Derpaa rede de tilbage. Vidga

% Heimer skiltes nu fra deres Stalbroder

•^i*Jrik, og droge til Kong Ermenrik. Hei-
^er gik for Kongen og tog med stor Vre-

til Orde: ,fln har, Konning Ermenrik!

éj^i't meget Ondt mod dine Frænder: dine

^Snuer [Fredrik og Reginbaldj overgav

selv til Doden, og den unge Samson

e du med egen Haand^ og dine Bro-

'iersonner [Eggard og Ake] lod du hænge,

foruden alt dette har du nu bortdrevet fra

JiigQ Didrik tiUigemed Detter **) og din

^^sterson Ulfard og den brave Helt

•hildebrand, foruden mange beromte Riddere,

^^Vcjiraf du dræbte nogle, og forjog andre.
,

Al Pcrne; P. Ixser her: Mundin3, inaaske, hvis ei

Peilskrift, Modena.

^ ^ J^'ildes han ofte Thettar eller Thetmar,

B, Ulfrad. P,



Dette og alt andet Ondt volder den onde

Sifka/' Da udbrod Sifka, ,,Det sagde jeg dig

for lang Tid siden^ Herre! dadutr^k Heiiner

herhid og ophoiede ham saa megef, at han?

[som du nu seerj, bruger vanærende Tal*^

mod dig selv; det var bedre, at du styr^

tede ham, og lod ham drage til den samni^

Skov, hvor hans Fader er, og der passe

dine Heste ligesom hans Fader.'^ Da sagd^

Heimer: ^^Det veed Gud, at^, dersom

jeg havde mit gode Sværd Nagelring,

skulde jeg dræbe dig Silka som en Hundj'^

og i det samme slog han Sifka med si'J-

Næve paa Kinden, saa at han flux faldt ne^^

for Kongens Fodder, og fem Tænder floi

af hans Hoved, og Bevistheden forlod ham-

266. Da sagde Kong Ermenrik: ^^Stan-

der op, [alle mine Mænd!] og hænger ham!'

Saasnart Heimer horte Kongens Ord, gik hai^

iilsomt bort, greb sine Vaaben og sin Hest

Rispa, ' sprang paa Hesten og red ud

Borgporten
j men efter ham fore tredsinds^

tyve fuldtvaébnede Riddere, Da sprang

Vidga frem midt i Borgporten, og hav^e

Mimung isinHaand, og nu dristede Ing^^

af disse Riddere sig til at ride ud, og s^^*"

ledes slap Heimer den Gang. Han red ti^
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i Skoven, og hvor han kunde finde no-

af Kong Ermenriks eller Sifkas Gaarde,

'^faendte han dem og dræbte Beboerne*)
j

han opholdt sig omkring i Skovene,

*^eu Sifka torde aldrig ride ud med færre

tredsindstyve Mænd ,
og dog var han

^^edse i Frygt for Heimer.

267. Nu er at fortælle om Kong Did-

^^^f at han red nord om Fjeldet, indtil

kom til den Borg, som hedder Baka-

sonilaa ved Rinen. Derover herskede

stor Hovding, Markgrev Rodingeir. Da
Greven liorte dette, at Kong Didrik var

^Nærheden af Borgen, lod han alle sine

taend berede sig paa det bedste, og red
^^Iv H(j af Borgen tilligemed sin Kone Gor-

^^inde. De lode 02:)stille Sj)illemændpaa alle

^^tler, og rede saa imod Kong Didrik. Da
modte hinanden, red Grevens Kone

^*^elirij^. til og gav Kong Didrik et Ban-
^^^i soixi var gjort af Silke, halvt gront
S halvt rodt, og deri var mærket en Love

Guldj og desuden gav hun ham en

^^Purk.£ippe^ hyis lige i Kostbarhed In-

°S ban lod ci af, for han havde br«ndt fem hun-
'^'^^^ Gaarde, B. P,

de
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gen hayåe seet. Markgreven gav ham des-*

uden mange Klenodier, og hver af h^*"^

Riddere en særskilt Gave. KongDidrik red nu

til Borgen med Markgreven, 'og nod den bed^

ste Modtagelse, og forblev der i nogen Ti^'

268. Didrik og med ham Markgreven

red nu til Susa til Kong Attila. Og
Kong Attila spurgte Kong Didriks Fser^?

lod han blæse i alle sine Lurer og all^

sine Riddere berede sig paa det bedste J

han lod nu sit Banner bære foran sig?

red derpaa ledsaget af sin Kone Erka i

pragtfuldt Optog ud imod Kong Didrik'

Med ham fulgte en stor Mængde Ridder^

cg Spillemænd med alskens morende Stren^

geleg- Da de nu modtes, favnede

hinanden med megen Venlighed. Ko^o

Didrik red derpaa med Kong Attila hjeni

Susa, og Kong Atlila satte ham nærme^l'

hos sig, og gav alle hans Mænd eti
^^'^

derlig Plads, og han gjorde et stort G]^^

stebud med megen Pragt, og indbod K^^^^^

Didrik til at blive hos ham, saalænge

han vilde, hvilken Indbydelse Kongen n^^*^

.

tog og opholdt sig nu hos K.ong Attil*

lang Tid.
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Attende FortælHncf.

•^Uilas Krige med Osuntrix og Valdemar.

269. Engang fortalte Kong Attila

^ojig Didrik, hvor stor en Ulempe han i

lang Tid havde udstaaet af Osajitrix, Vil-

l^inelandets Konge, baade ved Manddrab og

'^^ndets Odelæggelse. Da sagde Didrik, at

^^^n onskedéj at dette maatte [hevnes], me^
^Gns han var i Kong Attilas Rige, og at

ikke burde taale det længer. Kort
^fter kom der Afsendinge til Kong Attila

^^^d den Tidende, at Kong Osantrix var

^^^iimen i hans Land og brændte Boig-

'^^^Ue, odelagde Landet og havde dræbt me-
S^tpolk* Da nu Kongerne Attila og Did-

horte dette
,
sagde Kong Attila : ^tDet

^^al
j^^^ mine Mænd vide, at de nu

^'^^Ue berede sig paa det hurtigste til at

^^^ge vort Land, og Enhver maa vise ^ig-

det bedste og mandigste." Kong Did-
Sagde derpaa til sine Mænd: ^.Mester

tag nu mit Banner, og lad

^ mine Mænd være beredte til at staae

C c
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Konning Attila bij dennesinde skulle vi

prove, om Omlungeme ville være Kongen

til Hjælp. Kongerne Allila og Didrik o$

Markgrev Rodingeir rede nu ud af Sus^^

og havde i Alt ti tusinde Mand, med hvil"

ken Hær de rykkedelige til den Stad, som

hedder Brandenborg. Der var Kong Osan-

trix med alle sine Riddere, og havde en

mindre Hær.

270. Da Kong Osantrix nu spurgt<^>

at Kong Attila var kommen i Nærhe^

deuj beredte han sin Hær og red

af Borgen imod ham. Da de modte hi^^"

anden vare de paa begge Sider beredte

Kamp, og der kunde man see mangen faveJ'

Hjelm og nyt Skjold, mangen hvid Bryi')^

og mangt ct hvast Sværd. Nu spuvg*^

Kong Osantrix, om Kong Attila og hans

var færdig til Strid, og raadede Huuer^^^

til at værge sig tappert. Dernæst opi^^^'^^

trede han Vilkinemændene til at stride

megen Hidsighed og ikke flye for Fj^'^

derne. Da svarede Kong Didrik af Be^i^^

É(Du, Konning Osantrix! skal snart fa^^^

finde, at Konning Attila er beredt, men

skulle I mode det Folk, som hedder <5^^^^

lunger og dernæst Hunerne. "V^^o
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^der nn; Ihi her ere komne Mænd, der

have Mod til at gaae eder paa Livet,"

uGaaer nu rask frem! gode Drenge!'' sag-,

de han derpaa til sine Mænd, fjog ven-

ter vist, at vi ville faae Seier og de Bane.''

fester Hildebrand red nu frem med Kong
Didriks Banner^ og hug til begge Sider og

feldte mangen Mand. Strax efter ham red

^ong Didrik, og hug til begge Sider og

^^Idtc Vilkinemændene for Fode, den ene

*^fter den anden, og hans Frænde Ulfard

•fulgte ham mandhaftig. Og efter ham red

*^^u ene efter den anden af Omlungerne,

for deres Fylking faldt Vilkinemændene

Fode. Men Hildebrand bar Kong
*Ji(Jriks Banner saa langt frem i Vilkine-

^^^^udenes Hær, at de rede igjennem alle

•'^yikinger, og vendte derpaa en anden

tilbage, og dræbte den Ene oven paa

Anden. Da Kong Osantrix blev delte

^^^1*5 red han haardt imod ham, og dræbte

^
'^^gen Mand, og denne Kamp kostede

jkke Fjj^ Livet. Kong Osantrix red frem
^^est i Fylkingen og tilfoiede mangen

^^ Skade, men mod ham red Kong
^^riks Frænde Ulfard med sin Trop, og

Cci2
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de liavde en Iiaard Kamp sammen^ og for

den var forbi, faldt Kong Osantrix. Efter

hans Fald flyede Vilkinemasndene , men

hine satte efter dem og di'æbte mangen

^Mandj saa at kun Faa undkom. Saaledes.

havde Kong Attila nu vundet Seier ;
dog

havde han mistet fem hundrede og tyve

Riddere og Kong Didrik desuden to hun-

drede. Efter saa udf&rt Sag drog Kong

Attila hjem og havde nu befriet hele sit

Rige for Yilkineniændenes Overfald. Vil"*

kinemændene toge nu Kong Osantrix 's Sou

Hernit til Konge*

271, Dernæst fortælles der, at Kong

Attila spurgte den Tidende, at Kong P^ccl-^

demcer af Holmgaard, Kong Osantri:^^'^

Broder, var kommen i Huneland, hærjede

der og havde en meget stor Hær. Og soni

nu Kong Didrik en Dag stod oppe i

hoieste Taarn, og skuede vidt omkring o^^^

Huneland, da saae han stor Rog og L^*^

omkring i Landet, og han gik da til K^J^^S

Attila og sagde: f^Stat op, Herre! og r^^st

dig og alle dine Mændj jeg har seet, ^

denne Dag vil Valdemar brænde ni^ng*^^

een af dine Gaarde og gjore megen Ska^^^
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i dit Rige
;
og om du ei vil Jiiode ham og

"V^rge dit Land, da vil han komme her, og

da skal du slaaes ined ham, om du end

onsker det, eller i andet Fald flye.

Kong Attila stod hurtig op og bod blæse i

^ille Lurer. Han red dernæst ud af Susa

^ed sin Hær. Kong Valdemar havde

"taget en Borg fra Kong Attila, og i den-

Borg havde han fanget den gode Rid-

der Rudolf ,
Sendemanden, og bundet

ham, og han havde i Alt dræbt tusinde

Mand og brændt elleve Landsbyer og tyve ^

-kasteller og Borge, og han havde bemæg-
tiget sig meget Gods og fanget mange
Maend. Men' da han spurgte, at Kong At-

Wa havde en meget mandstærk Hær, flyede

han tilbage i sit Rige.

272. Kong Attila foer nu afsted liicd

Hær, og samlede over hele sit Rigo

hertuger og Grever og Riddere og alskens

I^olk, og da han saaledes havde rustet sig,

^^og han ind i Rusland og vilde nu hevne
^^§' Saasnart han kom der, hærjede han,

^^^^ han kom frem^ og gjorde megen Ska-
^' Kong Valdemar spurgte nu^ hvad Kong

^^tila foretog sig; han samlede da en Hær
^^^1^ hele sit Rige og drog imod ham, og
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de modtes i PuHneland *). Kong Valdemar

havde i sin Hær langt flere Mænd. Paa-

begge Sider beredte de sig nu til Kamp?

og Kong Attila stillede Hunernes Hær og

sit Banner mod Kong Valdemars Ban-

^er, Jk'Ien Kong Didrik stillede sin Fyl"

king og sit Banner mod Didrik Valdemars-

sons Banner.

S73. Nu rede de sammen paa det

tappreste og strede med megen Hidsighed,

Og nu red Kong Didrik af Bern frem for

Midten af sin Fylking, og nedhug Russerne

til begge Sider, Da red imod ham Didrik;

Kong Valdemars Son, og de to kæmpede,

saa at Ingen kom nogen af dem til Hjælp'

Dette var et haardt Mode, og Enhver til"

foiede sin Modstander store Slag
,

og de

strede med den storste Heftighed og Mand-

dom. Og nu havde Kong Didrik af Bern

faaet ni Saar og alle store, men Didn^^

Valdemarsson fem store Saar, Da red. Ko^S

Didrik af Bern paa det allerdrabelig^*'^

fre'm og holdt ei op, for han havde lag*^^

Didrik Valdemarsson og bundet liami

*) Vilkincland, F
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horte de et stort KrJgsraab og bleye da vaer,

^t' Kong Altila flyede og hele Hunernes

med ham. Kong Didrik raabte nu
I^oit og barskt: ^,Alle mine Mænd! vender

og strider! ei vil jeg flye, og endnu

^^He I faae Seierj om I ville vise eder mo-
^^ge og han red nu frem djærvelig og

^*^g til begge Sider, og alle hans Mænd
^^Igte ham mandigen. Kong Attila havde

sin Hær mistet fem hundrede Mand, og

%ede nuy til han kom hjem til Huneland.

274. Didrik af Beiui kæmpede hele

^^gen, og havde mistet to hundrede, men
Kong Valdemar havde mitset to tusindeMand.

^& un sogte Kong Didrik med sine Mænd
^^^^y hvor der var en gammel og 6de Borg;

i denne Borg drog Kong Didrik ind

sirie Folk; fmen uden om den leirede
K̂ong Valdemar sig, og havde over tolv tu- ;

^^iide Riddere, og hver Dag sloges Didrik
^^^^ denne store Ha?r og dræbte en

længde Folk og tilfoiede dem megen Ska-
^^3- Og omsider begyndte deres Kost at

^^^»^le sig Enden. Da fik Kong Didrik

^^^^ Speidere opfanget den Efterretning, at

^^^^euiar og hele hans Hær sad ved

P^sebordet. Han lod da fem hundrede
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Riddere væbne sig, og lod halvtredie hun-

drede af dem rykke ud med sit Banner,

men at den anden Borgport lod han ud'^

ride det andet halvtredie luindrede« RuS-'

serne bleve det da ikke vaer, lor Didrik

kom fra to Kanter, og nu raabte de Krig^'"

raab og blæste i alle Lurer. Da troed*?

Valdemar og hans Mænd, at Kong Attil^^^

Hær var kommen tilbage, og han Uycd^

xiu. med hele sin Hær, og Kong Didrik

dræbte ^nange af hans Folk- Da fik Ko^é

Di^lrik rigeligt Forraad af Fodevarer ^8

Viin.

275. Men da Kong Valdemar hav^^

flygtet et kort Stykke Vei, blev han va^^'

at dette ikke var andet tnd hans Fjendens

Forhaanelse og Sjjot, og at der ingen H^^

var kommen fra Kong Attila; thi vefld^^

han om igjen til Borgen og beleirede dei^j

indtil Kong Didrik atter manglede h^^^

netsmidler, og det var kommet saavidtj

de maatte æde Hestene, Da talte K-Oi'é

Didrik en Dag til Mester Hildebrand^

de ginge sammen ene to til en Samtale oh

overlagde, hvad Raad de skulde tage-

sagde Kong Didrik: „Hvilken Ridder

vi kunne finde i vor Hær saa tapper,
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han drister sig til at ride igj'ennem Rus-
sernes Hær, og indretter sin Sag saa vel^

lian naaer til Markgreven, min Herre,

fortæller ham, i hvilken Nod vi ere

siædte." Da svarede Hildebrand: cjDertil

mig ingen Mand saa skikket som
<iiu gode Ven Vildiferj og om ellers nogen
^ Vor Hær drister sig dertil, da venter jeg,

han gjor det." Didrik kaldte ham nu
^^1 sig og sagde: «Rid ud Vildifer, hvis du

Mod til at ride igjennem Konning V^al-

^(^mars Hær, og kan indrette din Sag saa,

^t du naaer til Markgreven j da venter jeg,

^^ar du træffer ham, at han vil yde os

^jselpj om han faaer at vide, i hvilken Ndd
ere stædte." '.(Jt?g har store Saar/' sva-

jede Vildifer, ^^og er ei vel beredt til at

^rag^ i saa stærk en Strid
,

og dernæst

jeg heller ikke, saalænge jeg kan bære

Skjold og mit Sværd, skilles fra dig."

talte han , fordi han ikke trostede sig

at ride, c(Kald din Frænde UJfard til!"

^^dblev Vildifer fremdeles, „og bed ham
*^^^ge i denne Sendefæi^d; Ingen er saa

^'^ikkct som han til denne Færd i Hen-
iil Dristighed og Siyrke/^ De gik du

hvor UJfard var. »Du mia Frcendø
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Ulfard !" sagde da Didrik , ,^vil du ride i

min Sendefærd igjennem Russernes Hær og

bringe Markgreven Efterretning om, i hvi^

ken Nod vi ere sfædte." f^Herre!" sva-

rede Ulfard, f^Vildifer vil ikke ride i den-

ne Sendefærd; han er den storste Kæmp^
i vor Hær, men jeg er en ung Mand og

kun lidet forsogt i mandige Bedrifter til at

drage i en saa stor Prove." „Vildifer

mange og store Saar/' svarede da Kong

Didrik^ aOg han kan derfor ikke ride til.

Enekainp mod saa stor en Hær." Da sag-"

de UJfard: Vor Ven Vildifer torde ei ridej

og gav Anviisning paa mig; men om tin

laaner mig din gode Hest Falka og dan

gode Hjelm Hildegrim og dit gode S\sev^

EkkisaXy da rider jeg i denne Sendefær^^

om du saa viL" ^cDet vil jeg tilstaae/^ sv^i*^

rede Didrik, ccom du vil fare i denne F^^^*

Derpaa skiftede Kong Didrik og Vlf^^^^

Vaaben. Ulfard havde nu alle Didi'i^^

Vaaben og hans gode Hest, og red saaled^^

ud af Borgen. Det var allerede mprk N^*'

Jjan red derfor hen, hvor Valdemars

Jjavde havt Ildsted, tog sig en luende Bran^?

og red dermed ind i Kong Valdemars tl^^'

Og Alle troede; at det var een af Vag^*'

I
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^sendene^ da han red saaledes uden Frygt

^gjennem Hæren. Ulfard kom til et stort

'^^It, som stod midt i Leiren. Deri sov
vong Valdemar selv og mange Hovdinger-

^an satte da Branden, hvormed han lyste

paa.Veie, til Teltet, og flux slod Tel-

i lys Lue, da Silken let antændtes. De,
Som vare derinde, sprang nu op, da Luen
^'°g op igjennem Teltet over deres Hoveder,

sogte at redde sig. Ulfard dræbte der

Riddere med sin ene Haand^ og red

^^i'næst bortj men i Nattens Morke kunde

ei faae at vide, om selve Valdemar
^^^ivde maattet lade sit Liv. Han ilede nu
^^^ere afsted. Kong Didrik og Hildebrand

Vildifer stode i ^det samme paa Borg-

P^^®^5
og bleve vaer, at Teltet luede, og

L^Unde nu vel vide], at det var Ulfard, der

^^"^Vde sat Ild paa Teltet, om han saa ei

^^^^tte have iidfort mere, og de vare der-

meget glade. Ulfard red nu denne

,^* ^g Dagen derpaa ligetil Aften saa stærkt

Som han kunde, indtil han naaede Hu-
•^^^latid

off traf Kone Attila med sin Hær
^^^arkgreven. Denne kjendte Kong Did-^^

^Vaaben, og troede, at det maatte være
selvj o2 red derfor frem fraHæren imod
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ham. Men da de kom til hinanden, sagde

Ulfard: ^^Velkommen Markgreve! Koiuiing

Didrik sender dig sin Hilsen." ,Og ^'^^

tjendte Markgreven, at det ei var Diclx'ik?

men at det var Didriks Mand. »Gud va^^-e

lovet," sagde lian, ^^at jeg veed, at Koii^

jiing Didrik er uskadt, og vi skulle sv*^^^

> komme og j'-de ham Hjælp." Da svare*^^

Ulfard og fortalte om hele sin Færd,

hvad Ærende Kong Didrik havde budet

haui. Markgreven drog nu til Kong A^*^

tila og sagde ham denne Tidende,

276. Men da Kong Attila horte detie^

stod han op og lod blæse i alle sine L^"^

.xer og tage alle sine Vaaben og Telte, <>S

'vendte tilbage at staae Kong Didrijt

De rede nu med deres Hær, indtil de k^^^^

i Nærheden af den Borg, hvori Kong V^^'^

xik var. Men da Kong Valdemars Vagt-

jnsend bleve vaer, at en mandstærk

var kommen i Rusland, ilede de til Ji^^^'^

gen med denne Efterretning. Da lod Koi^S

.Valdemar tude i sine Lurer, og bod,

alle hans Mænd skulde væbne gig, ^^Jo

til Hest og ride hjem efter. Saasnart K-O^'^é

Didrik blev vaer, at Kong Valdemar
^

flyede, gjorde han Udfald af Borgen,

-
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^'land; og da Kong Didrik drog tilbage,

'^lodte han Kong Attila med en stor Hær,*

% de favnede hinanden med stor Kjær-
led og vare saare fornoiedej og Kong

•A-ttila især var glad over, at Didrik var

Velbeholden. De gik derpaa op i Bor-
S^ii. Da sngde Markgreven: u^eg harmer
^^g meget over, at vi ei kom for at hjælpe

^"Jers Hær, i saadan Nod som I vare stædte."

sagde Hildebrand: ,(Jeg er nu halvljerd-

'^mdstyve *) Vintre gammel og kom aldrig

i saadan Fare og Nod^ og saaledes har

^^Iten angrebet os, at vi have spist fem
^^utidrede Heste, og alene syv . af de Heste,
Soui yi bragte hid, ere nu tilbage." Der-
^fter gik Kong Didrik hen, hvor Didrik

^aldeniarsson var, og viiste ham for Kong
^^^^la, sigende: ^cHer er Didrik Valdeinars-

af Rusland j som jeg tog til Fange i

^^"^^y men for vort Venskabs Skyld vil

I^^S
give dig ham, og kan du da gjore,

Vad enten du vil dræbe ham eller lade

^^l^ehiar udlose ham med Guld r.og SolV;

Hundrede, B, V»
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Borge eller Riger." Da sagde Kong At-

tila: ((Nu skal du have Tak for denne

Gave 5 som syntes mig bedre end et Skip''

pund rodt Guld, hav megen Tak derfor!^'

Kongerne Attila og Didrik droge nu tilbag*^

til Huneland ad den samme Vei, hvor de

droge frem. Kong Didrik havde mang*^
(

og store Saar, hvoraf han længe laa syg?

men Didrik Valdemarsson blev kastet i

Fængsel. Ogsaa han var meget saaret.

277, Da Kong Attila havde voer^*

hjemme en Tid, traf det sig engang?

han vilde ride ud paa Hærjetog, Han 1^^^

da tude i sinp Lurer, og sendte Mænd
saa vidt som hans Rige strakte sig, at Al'^

skulde komme til ham, som vilde yde h^^^

Hjælp og havde Mod til Strid. Kong A^-'

tila var nu fuldt udrustet med sin Hcei'?

havde ei mindre Mandskab end otte

sinde Riddere og utallige andre Folk.
^'^^^

Kong Didrik var saa haardt saaret, at ^^^^

ikke kunde draee med Konff Attila j

ham Hjælp. Derefter gik Dronning -"^

til Kong Attila og sagde : ,,Een Bon vil

bede dig, Herre! at du tager min Frø^n^^

*) Jfu Kap. 64.
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t^idrik Valdemarsson ud af Fængslet og

*^Vergiver liaih til mig og tilstæder, at jeg

IsEger ham; er det da s^a vel, at I ind-

gaae Forlig, Kong Valdemar og du, da er

det bedre, at Didrik Valdemarsson ikke er

^rasbt» j.Det vil jeg ikke tilstaae dig,'*

'^Varede Kong Attila, .^thi bliver han hel-

^irodet, medens jeg er borte, da faaer je_

^^^m aldrig i min Magt mere." „Om han
tliver helbredet," sagde derpaa Erka, ^^da

®^tter. jeg mit Hoved og Liv i Pant, saa

hvis han er bortreden, naar du kommer
^i^nij det staaer dig frit for at afhugge mit

^oved.» Nu blev Kong Attila vred og

^'^Sde: ^^Vil du tænke paa at tngo ud af

^^ngslet min hin storste Fjende Didrik Val-

^^^iiarsson og helbrede ham! Veed du da

^^'^^j al, om jeg mister ham^ og han rider

til Rusland, da var det Tab mig
^|*^fre, eiid om jeg mistede min Boi^g Susa

;

hans Frænder ville sikkert udlose ham
mange Borge og meget Rige, hellere

j^^ ^'^ke at faae ham. Nu byder du dit

^ved Pant, men tvivl kun ikke paa, >

skal miste dit Hoved, om Didrik Val-
^^^i^arsson slipper los, og bliver han forst

^^^-^i'edet, saa vil du ikke kunne hindre
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ham fra at ricTe til Rusland." ,,Uagtet al'

delte og hvad mere [han end sagde], hlev

det dogj som Dronningen vilde, og hnn lo^

tage Didrik Valdemarsson ud af Fængsl^*

og bringe hen i et Taarn. Paa det sdtn-

meligste lod hun der hans Pleie berede, s^^

selv over ham og helbredede ham med

Omhu.

1278: Kong Attila drog imidlertid

sin Hær lang Vei ad beboede og ubeboede

Egne, til han kom til Pulineland og Rutse-

land, da hærjede han og brændte og odelag^*^

Landet. Næst dette er at tale om Dronni'^o

Erka, hvorlundp hunlielbredede sin Fræii^^

Didrik Valdemarsson^ hnn bragte ham hv^^

Dag de lækkrest^Jletter med frisk Drik,

skaffede ham Karbad, og gav ham ' desud*^''

mange Kostbarheder. Til Kong Didrik

Bern sendte hun derimod een af sineTj^^?"^

stepiger; men da denne ikke var saa
0'^'

i Lægekonsten som Dronningen, gik

kun ilde med hans Saar; de Ip^g^^*^^

kun seent, og der gik en slem Stauk

dem. Men da Didrik Valdemarsson ^

0(T

bleven helbredet, gik han en Dag hen c

rustede sig med gode Vaaben og ^^^^^

hoser, og trak en hvid Brynje ovei*

af
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Og satte i>aa sit Hoved en haard Hjelm, blank
som Glas. Da talte han til Hjelmen: ,,Du

'^in haarde Hjelm!" sagde han, ((har taalt

'^ange og store Hug af Konning Didrik
,
og

Hugj somjegmaatte taale af ham, gjen-

Sjeldte jegham-jned ei færre og ei mindre,
Og deraf ligger hau nu i Saar, men jeg er

helbredelf. Derfor jeg sværger 5 at oni

anden Mand havde gjort dette ^ skulde

J^g nu uopholdeligen dræbe ham , men han

saa tapper en Helt, at jeg ei nænner

dræbe ham, medens han er uduelig til

•'^''^inp. Men jeg vil uden Ophold ride ud
^

Susa og hjem til Rusland. Nu forhin-

^^er Ingen mig det.'' Da nu Dronning
^rica blev dette vaer, at han agtede at

^^'^'^ge bort
,
spurgte hun: (^Didrik, Frænde!

^^'ad agter du at tage dig for?" ^Jeg har
"Vieret

i Huneland alt for længe," svaredfs

"^^drilc Valdemarsson, ((Og vil nu drage hjem

^iut Ri"e?" Da sagde Dronning tirka:

rider bort med liden Ære for dig.

"

. ^g lonner mig saa slet al den Velgjer-
^^*^g> som jeg har gjort dig, at jeg har sat

^^^^ Hoved til Pant for dig; og ikke be-
y^nrer du dio; for mit Liv, naar du kun

^ kau komme bort.^' ttDu er e^i mæg-
Dd
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tig Dronning," sagde dcrpaa Didrik, (,og

Konning Attila vil ei dræbe dig; men ov^

jeg oppebier ham her, da vil han vist drse^

be mig." Nu gik han hen, hvor Kon?

Didrik laa i en Seng, og spurgte, om han«

Saar vare lægte , agtende at dræbe ham;

om de vare det, Kong Didrik svarede

:

^^Mine Saar ere mange og store^ saa at j^S

kan hvjerken ride eller gaae." Da gik

Didi^ik Valdemarsson bort, og hen hvor

hans Hest stod, kastede Sadlen paa den og

steg paa dens Ryg, Det var een af Kong

Attilas Heste. Nu sagde Dronning Erka:

^jBliv du her hos mig, og skal jeg dig saii

understotte, at I skulle blive forligte, du og

Konning Attila, men om du ei vil det,

er Konningen saa grum, at han vil afhugge

mit Hoved, naar han kommer hjem." M*^'^

Didrik red nu bort, og lod som han ikk^

liorte det.

279. Da græd Dronning Erka bil*^^"

lig, hylede og rev sine Klæder sonder

gik hen hvor Kong Didrik laa i Saaren^*

.^Didrik, gode Helt!" sagde hun,
'^^

jeg her kommen at soge dine gode Raadj J ^

har helbredet Didrik Valdemarsson, men

lonnede mig saa, at han red bort.
^^^^

\
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i^aar Konning Attlla kommer lijem, veed
)Gg, at det bliver min visse Dod, om du nu
Gi yder mig Bistand/' Da sagde Kong Didrik:

ttVel var det, at han lonnede dig saa, for

du helbredede ham og gjorde ham godtj

*^en den værste Trælkvind har du sendt

W mig ; hun kunde ei læge mine Saar, men
l^un laa hos mig hver Nat, og det er

Gi en Maade at læge paa. Nu ere mine
Saar dobbelt saa slemme som da jeg ny-

fik dem, thi nu er der dodt Kjod i dem,

^g saa saaret og syg er jeg, at jeg hver-

^<2n kan gaae eller sidde ei heller stride*

^^ed nogen Mand; og dette er forste Gang,

du kom til mig, Frue! siden jeg kom
paa dette. Leie." Da græd Dronning Erka
titterlig og hylede: ^cGode Herre, Konning
•t^idrik! du er den fortrinligste af alle Mænd

s

ei 1

at du nu kunde hjælpe mig; thi om jeg

^^vde saa gjoi't, da var Didrik ei reden
^rt.

j^^j. derimod ingen Mand i

^^^it RigCj som kan være mig til Hjælp, og

vil Konning Attila afhugge mit Hoved,

^8
det vil sporges over alle Lande. Var

^ fnsk, Konning Didrik! da kunde jeg

Dd2 ,



410

endnu leve og styre jnit Rige.'' Og hun

blev ved Tned de samme Ord og hylede

og slog sig paa Brystet.
'

280. Da sagde Kong Didrik:

mig hid min Brynje og mine Vaaben, og

skulle vi gange sammen til Kamp. jeg og

Didrik.'^ Da nu Kong Didrik havde væb-

net sigj bod han tage sin Hest og hegge Sa-

del paa den, hvorefter, han sprang paa den5

Ryg og red saa stærkt han kunde. Og

medens han red, blodte hans Saar^ saa

at hele hans Brynje og Hest bleve overalt

blodige, llixn red nu, lige til han kom for *

Vilkineboi'g. I denne Borg var det,,

Kong Ermenriks Son Predrik efter Sif-

kas Anstiftelse^ blev dræbt. I eet af Bor-

gens Taarne stod just en Jomfru, en Dat-

ter af Jarleri, som herskede over Borgen;

hun 'havde seet Didrik Valdemarssons Fasr^j

og nu saae hun en Mand ride paa det

hidsigste, og hun gik derfor til Borgporte«?

saa lonhg og iilsojiit son! hun kunde. Di^""

rik kom da saa nær, at han kunde t^^^

med hende, og han sagde da: ^^Saae

en Mand ride her fra Borgen, som havdc

) paft dette og flcie Steder" kaldes han i A. Didiik.
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en hvid Brynje, et hvidt Skfbld og en

graa Hesl; det var min Stalbroder, og ham

Vil jeg lolgo i hans Rige." ,,Ja!" svarede

hun, (,jeg saae den Mand, om hvcaiv du

taler, og han kan ikke være reden 'langt

frem i Skoven." Da slog Kong Di drik

sin Hest Falka jned Sporerne og red til

dobbelt saa hidsigt
,

og salte sit Qla-

vind frem, holdt sit Skjold for sit Bijst,

Og red nu paa det allerstærkeste; Nu

anede Jarlens Datter *), at denne Mand

maalte være en Ven af den som red

foran, men vilde dræbe ham, og hun tyldes

nu , at hun havde været for hurtig til a?

sjge, at der kuu var e't kort Stykke Vei ime^

lem den,i, og hun raabte paa Manden;

.jHerreV rid hid, jeg vil læge dine Saar^

da kan du igjen strax ride eller ham, son;

du -vil træfie, men du maa ei ride saa

hurtig nu for dine store Saar, Vil du

tove, da vil jeg forbinde dine Saar, og skal

dn da ride mere sagte." Delte vilde Did-

rik paa ingen Maade, men red til paa del;

hidsigste
i

og iiu kund» hun forstaae, at

- - '
'

*) X A. la:sM her uiigrigt Pro&t.



fde rare sande Uvenner, og at den Ene var

saaret af den Anden, og hun vilde ikke

gaae bort fra det Sted, Lvor ]iun var,

forend hun fik at vide, hvorledes Udfaldet

blev t\{ deres Mode, og hun agtede at vserc

Tilskuer af deres Kamp.

^81. Didrik af Bern red nu frem, til

han naaede den SJcov, som hed Borgar-

ekov*}. Den ligger mellem Pulineland og

Huneland, Da saae Kong Didrik, hvor
h

Didrik Valdemar'.son red over Skoven, og

han i'aabte: ^^Vend tilbage! jeg vil give

dig Guld og Solv og Alt^ hvad jeg eier i

liuneland, og udvirke dig ForUg og Ven-

skab hos Konniiig Attila." Da sagde Did-

rik Valdemarssoa: f^Hvi byder din Djævel

mig Guld og Solv; jeg skal aldrig bliv(J

din VeU;, og hvis det ei var en Vana^re

for niig, da skulde du aldrig see Dron-

ning Erka; rid bort fra mig, thi der

staaer en slem Stank ud af dine Saai\''

Da sagde Didrik af Bern": ^^Vend tilbage,

gode Stalbroder! du har ingen Ære af at

ride saaledes ud af Huneland, at Dron-

Jfr, .Kap* 95*
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^ing Erkas Hoved s'taaer i Pant for dig;

inen vi skulle understotle dig saa, at yi

skulle skaffe dig Forlig og Venskab hos

Konning Altila." Didrik Valdemarsson

svarede atter de samme Ord som for. Da
^lev Kong Didrik vred og sagde: ^cOm du

ikke vil vende tilbage med mig til Hune-
land for Guld og Solv og mit Venskab,

heller ikke for din Frænkes, Dronning

Erkas, Liv og ei for [din egen og din

Slægts] Ære; da stig ned af din Hest, og

bered dig til Strid, og tor du i^ke det,

.skal du være hver Mands Niding, pg
aldrig skal du fortjene Navn af en brav

•Ridder, hvis nu du flygter for en eenlig

•'^andj men min Hest er saa god, at du

skal undkonmie, pg skal du da blive

^^3ebt paa Flugten, og aldrig siden vil dit

^avn vorde nævnet blandt tappre Heltes/'

282. Da Didrik Valdemarsson horte

^isse Ord^ vendte han sin Hest om, og

^'dcle nu vist ikke flye, om han end saae

visse Bane. Begge sprang da af He-
^^ene

, gik sammen og kæmpede særdeles

l^ipert og modigt, saa Skjolde og Bryn-
fik dybe Mærker, og begge blev© haardt

'barede. Da de saaledes havde strcdet en
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god Stund/ blev Didrik af Bern fræt flf

de Saar, lian for havde, og af dem lian

fik; Træthed overfaldt ogsaa Didrik Valde--

anarsson, og enhver satle nu sit Skjold ned

for sig, sloltede sig paa det og hvilede sig-
j

Da sagde Kong Didrik af Bern: <^Du gode

Ven ! vend tilbage , og lader os begge

drage hjem sammen, og jeg skal under-

stotte dig saa, at du skal faae Fred af

Konning Altila; og om det gaaer saa ilde,

at du ei faaer Fred , da skulle jeg og

mine Mænd lolge dig bjem i dit Rige."

Men Didrik Valdemarsson vilde aldeles ikke

indlade sig derp^a, og do " gik samraen

og sloges med megen Vrede. Da gav

Didrik af Bern sin Navne et stort Slag paa

den boire Side over Halsen, saa at Ho-
vedet floi af til venstre Side. '

285- Kong Didrik gik derpaa til sin

Hest og boldt sin Navnes Hoved i Haanden,

[og bandt det ved sin Sadelrem]
^ og red nu

til Vilkineborg^ hvor han traf den samme
Frue, som lor havde tilbudet ham at for-

binde hans Saar. [Nu tog han mod hendes •

forstc Tilbud, og lod hende forbinde hans L
Saar, og medens hun gjorde det te] ^ havde 1

han kastet et Klæde over sin Navnes Hoved, i

4

\
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for at Lun ei skulde see det. Da kom Jar-

len, hendes Fader^ til, og spurgte, hvad det

"Var for en Mand, der var hos hans Datter.

ICong Didrik svarede; itJeg veed ei, om
* * ,

'

skal sige eder Sandheden om mit Navn,

^hi hvis det er saa som mig aner, da har jeg

^er mistet een af mine Frænder, men dog,

hvord^m det nu end gaaer, skal jeg sige eder

^it sande Navn: Jeg hedder Didrik af Bern,

•Konning Ditmars Son/^ Da Jarlen horte

^elte, bod han med stor Hoflighed Didrik til

^^g om Aftenen. Denne modtog Indbydel-

sen, fordi han baade var saaret og træt, og
han var der i god Behandh'ng den Nat. Men
det traf sig saa, at Didrik og Jarlens Datter

laae i een Seng om Natten. Da det nu blev

'^^S) gik Jarlen til sine Mænd og spurgte

^^ni til Raads , hvad han skulde byde Kong
I^idrik for sin Frænde, hvad der kunde

^^siaae sig for ham at modtage. Da svarede

ham en Ridder, som vur Sifkas Frænde:
£cNu er Didrik kommen her, ganske saaret}

^^der os derfor tage vore Vaaben og dræbe
"^^5 og behove vi du aldrig siden at frygte

^^'^ 5 incn lade vi ham nu fare bort > da kan

hænde sig, at lian en anden Gang ode-

""^figer vor Bo}g og dræber alle sine Uven-™
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ner; thi saa grum er han, at han skaaner

ingen Ting, om.endog mindre Fornærmelse

er skeet ham , end nu." Da svarede JarJen

:

uOm vi dræbe Konning .'^idrik her, da

kunne vi vente os Ufred af Konning Attila,

saasnart han sporger, at Konning Didrik er

dræbt, og han er en altfor mægtig Mand til

at vi da kunne holde vor Stad imod ham." Da

(svarede en andenHovding; ^^Lader os hellere

tage et andet Raad, lader os gjore et anseligt

Gjestebud og give ham gode Gaver i Guld

og Solv og mange Riddere til at tolge ham

hjem til Susa, og det vil han optage vel, S(X^

brav en Mand er han."*'

^84. Dette Raad fulgte Jarlen og lod

jiu anrette til et kosteligt Gilde for Kong Dide-

rik, som dvælede der mange Dage. Jarlen

lod nu sine syv bedste Riddere ifore sig Pur-

purklæder og alskens kostbare Smykker, gi^^

for Kong Didrik og sagde: „Herr Konning

Didrik! disse syv Riddere vil jeg give eder

til Tegn paa mit Onske, at maatte liædre*

jned eders Gunst." Men Kong Didrik tak-

kede ham meget derfor, og optog vel al deu

Hæder, «om Jarlen viste ham. Da sag^^

Jarlen: aEn Bøn har jeg at gjore eder, Herre

-

com jeg gjerne onsker, at I vil opfylde mig-'*
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ttEi kan jeg lilstaae det/' svarede Kongen,
<tfor jeg veedj hvad du vil bede om; men for

din Velvillighed imod mig er jeg skyldig at

gjore hvad du beder om." ^^Jeg vilde gjer-

sagde da Jarlen, ^^at I tilgiver mig det,

at jeg dræbte eders Frænde Fredrik *) efter

^^Ikas Anstiftelse, og vist nok skulde jeg ei

liave gjort det, om jeg havde vidst Sagens

Sammenhæng." ecVist skal jeg eder den Sag

*^'give/; svarede Didrik, ^,thi du har be-
handlet mig hæderlig og givet mig anselige

Gaver; jnen om du ei havde saa gjort;, da
"Vilde jeg vist nok have hevnet min Frænde."
a nu Kong Did,rik var kommen til sin Hest,

Jarlen til ham, tog Klædet af, som laa

^^^v Sadlen og kjendte Hovedet, og havde

fuld Vished om, hvorledes Kong Didriks

^ Didrik Valdemarssons Skifte var gaaet af.

^^i'efter sprang Didrik paa sin Hest og méd
de syv Riddere, og han red nu hjem til

Da gik Dronning Erka imod ham, og
^^de, at Didrik Valdemarsson fulgte med

og hun blev glad. MenDidriktogsinNav-

^oved og kastede det for hendes Fod-

^i^nk> A.
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der. Nu græd Dronning Erka og græm-

xnede sig over, at saa mange af hendes Frcen-^

der mistede deres Liv for hendes Skjdd. Der-

paa gik Kong Didrik til sin Seng og laa syg

af sine Saar, ligesom for han gjorde denu^

Færd, Og de syv Riddere bleve vel moc^"

tagne, og de tjente ham med megen Kbnst

og Behændighed.

5285. Nu staaer til at fortælle om KonST

Attilas Færd, at han havde brændt store Bor--

ge i Kong Valdemars Rige. Da nu Kong Val-'

demar spurgte Ufred, sendte han Bud ovel*

hele sitRige og lod blæse i alles sine Lurer, og

jDOd, at alle Mænd skulde komme til ham?

som torde slaaes og kunde fcJre Skjold. Koi^S

Valdemar Var nu færdig til at rykke mo^

Kong Attila, og hån havde da ei mindre Hi?^^

end ti tusinde Riddere foruden meget ande^

Mandskab, og han drog nu frem, til han tr^^

Kong Attila. Da disse to Konger stod^-^

sammen, kom det til et haardt Slag; de slo-^

ges længe med megen Tapperhed og Man^"
-r

dom, Fremmerst i Fylkingen red Kong A^"

lila og holdt selv sit Banner i Haanden <^S

kæmpede med megen Hidsighed, Men i d^^^

anden Fylking red Hildebrand, og holdt

, Kong Didriks Banner i Haanden og sit^^
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paa det tappreste; og for hans Slag maalte

mangen Mand falde i Kong Valdemars Hær*
I^»^t samme gjorde ogsaa Markgrev Rodingeir.

Kong Valdemar red nu frem paadetdjæi--

^'Gste og opmuntrede Russei^ne og lod blæse i

mange Lurer, og der blev nu stor Larm af

trussernes Raab og Hidsen. Og nu faldt

^ange af Hunernes Hær, og saaledes endte

^eres Skilte sig, at Kong AtLiia undflyede

^ed^iiele sin Hær, efterat han i Forveien

^^vde af sine Mænd mistet ei færre end

hundrede. Da Markgreven og Hildebrand

®aae, at Kong Attila flyede, da mindedes

Hildebrand, hvor tappre Omlungerne vare

^ Kamp, [og bod dem gaae mandigen fremj,

det sanune gjorde Markgreven ved sia

Hær, og de opmuntrede hinanden og fort-

satte Slaget paa det mandigste, saa at de i

kort Tid havde fældet ti hundrede Mand.

Det traf sig saa, at en græsk Jarl af Kong

^^Idemars Hær kojn imod dem, og han

^
stak til Hildebrand saa haardtmed sit Spyd,

Hildebrand faldt af Hesten til Jorden-

Markgreven saae dette, at Hildebrand

^^1' falden, eggede han sine Mænd og Om-
lun'gerne, at de skulde gange ^rem at hjælpe

hildebrand at undkomme. Selv i*ed Mark-
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greven til, hvor Hildebrand laa, fik fat i

hans Hest og hjalp ham op, og da han kom

paa sin Hest, kæmpede han paa det aller-

tapperste og red nu haardt frem og stred

en Stund med megen Mandhaftighed. Trsef^

ningen endtes dog med ^ at Hildebrand und-

flyede, fordi han haVde med saa stor Over-

magt at gjore, at han ikke kunde hol^e

Stand, og han havde da mistet hundrede

Mand af Omlungerne. Ogsaa Markgreven

mistede ei færre Mænd, men undkom dog

selv fra Striden. Og med Useier og Van-

ære maalLe da saaledes denne Gang drag^

hjem til Susat til Kong Attila.

286. Da de nu kom hjem, gik Hilde-

brand dertil, hvor Kong Didrik laa syg

af sine Saar, og sagde: ^Jeg er glad, fordi

jeg seer, at du er i Bedring 5 men gladere

vilde jeg være, om du var vaabenfor." Kong

Didrik spurgte da Hildebrand, hvad Hæn-

delser der havde modt dem i deres Færd 1

Rusland. Nu svarede Hildebrand: (cJa.! def

er noget at tale om 5 du har ofte sagt,

Konning Allila var særdeles tapper og djøer^

i Kamp, men jeg agter ham nu ikke f*^^

nogen Kæmpe eller Helt; snarere tykk<^^

det mig, at han i Feighed skal lede om sin
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LJge; thi da vi kom ind i Rusland, da kom
i'^iod os Konning Valdemar, og da vi vare

førdige til Kamp, da ginge Russerne imod

med megen Tapperhed, men da Kam-
pen var paa det haardeste, og vi skulde

'^edst til at falde an, da Hyede dfenne hin

onde Hundj Konning Attila, og lod sin Ban—
^^i'stang fulde og tog hele Hanernes Hær
^edsig. Jeg mindedes da, hvor megen For-
^i'ostning jeg havde der hvor Omlungerne
^^ire, og det samm^ gjorde Markgreven.
I'hi red jeg da frem igjennem Russernes Hær

Gange og freldte der mange Rus-
^^^> indtil een af Konning Valdemars Jar-

kom imod mig og stak til mig, saa at

^^8 faldt af min Hest til Jorden: men det

vi at takke Markgreven for, at jeg und-

^^^P) thi han hjalp mig paa min Hest! Saa-
^des have vi da faaet Useier og Vanære
* Ituslånd." „Mester Hildebx^and!" svarede

^'^Paa Kong Didrik, ^hold op
,
og siig mig

^^^ere om eders Færd, thi den er falden

l^^^get slet ud, men jeg haaber, at jeg vil

^^^^*Yie mig og blive helbredet af mine Saar;

saa skeer, da skulle A^i end komme
^^^Uslaiid, og for vi atter drage derfra, da

vi. prove, hvo der flyer forst, Kon-

\
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ning Valdemar eller vi
3
og ei skulle Rus-

serne længer broute af, at de have mer^

Lykken med sig end Hunerne eller (5m-

lungerne." Men for et Halvaar var omnie,

fra denne Tid at regne, var Kong Didril^

helbredet.

287. Det skete enDag, at Didrik kaldte

Kong Attila til Samtale med sig^ og talte

saa: „Mindes du, Herre! hvor megen Van-

ære du fik sidste Gang i Rusland af Kon-

ning Valdemar. Har clu nu Lyst at heV-'

ne dig eller lade det blive derved." »Til-'

visse," svarede derpaa Kong Altila, ct"^^'

jeg ei lade det blive derved, hvis jeg faaeV

I-Jjælp af dig, og jeg venter, at du vil kunne yd^

mig Bistand nu som f5r ved din Tapperhed t^g

Manddom"." Nu svarede Kong Didrik; ttTil"

visse skal jeg yde digBistaiid ! Om du vil folg*^

mit Raad, da skal der nu samles en H^'^^

over hele dit Rige, og nu skulle vi ei hyil^

igjen, for enten Konning Valdemar Ay^^

siL Rige eller undgjelder med sit Liv^ é^^^^

hvad der skal være det tredie Vilkaar,

[ei] mere ville komme tilbage," Kong At^-J

lod nu sende Bud over hele sit Rig«^?

hver Mand skulde komme til Jiam, som vii

yde ham Hjælp i Kampen. Og nu fik K^i'^
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Attila i fole Stimd meget Mandskab, ei

færre end ti tusinde Riddere og meget andet

?oIfc. Han rykkede da med denne store

IJ^sr ind i Rusland og Pulineland, og brændte

^orge og Kasteller, hvor han foer frem.

Onisider kom Kong Attila med sin Hær for

den Borg, som hedder Palteskia *). Denne
Stad er saa stærk, at de næsten ikke vid-

ste, paa hvad Maade de skulde faae den,

inataget
j der var stærke Steenmure og

store Kasteller, en bred og dyb Grav, og

1 Staden var en stor Besætning, og Stadens

Beboere fiygtede kun lidet Kong Attilas

Men da Attila saae, hvor vanskelig

vilde være at indtage, lod han slaae

^^'^r omkring den, og fordelte Hæren paa

Steder; under vSit Banner satte han ti

"^^sindc Riddere og meget andet Mandskab;

andre ti tusinde Riddere foruden andet

•"^I^^ndskab, dobbelt saa talrigt, lagde han paa

andet Sted, og derover satte han Didrik

Bern **); og paa det tredie Sted lagde

^Polosli; jfr. Kap, 45; Paltica, A; Faltica,

^ ^' og P. tilfaie: og denne Fylking fulgte og en stor

^^ng«lc Slagsbiodic.
'

'

E e
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han ti tusinde *) Riddere til at folge Mai^k-

greven, og med ham var desuden en talrig

Hær af Partigængere. Hver af disse

Hovdinger opslog nu med sine Riddere

Leir mod Borgen^ og i mange Dage sirede

de og ndovede anangen Stordaad, og p'aa

begge Sider mistede de mange Mænd. - Om
. denne Stad laae de i tre Maanedet.

288. Kong DIdrik kaldte da Kong
Attila til Samtale med sig, og talte saa:

^JicrreP'* sagde han, c<ei ville vi længer være

her paa dette Sted med hele vor Hær-

Nu ville vi, Herre ! eet af to ^ enten at I

rider m«d edei-s Fylking ind i Rusland

paa een Kant og ligesfia [Markgreven] p^^

en ^nden, medens vi vedblive med voi'

Fylking' at holde denne Stad indsluttet,

længe til den giver sig i vor Magt, el^

ler og, hvis I heller saa onske det, at I

bliver her tilbage, og vi drage det andet Ste^

hen." Kong Attila svarede med Hoilig^i^^

herpaa, men betænk(é, at Didrik maask^^

nu ene vilde have Æren for Stade;is In^^""

Tid'

O S. og P,! fortælle, at Kong Attila ved et senere

b*»d af 'deai , som vrtrc ryve Vintre gami« og deio^^

tilveicbragte denne stone Hicr.
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tagelse, som og at en stor Deel af Borg-

•'Huren allerede var odelagt ved de Val-
slynger, der Dag og Nat havde været an-
"Vendte mod Borgen, hvoi^af der, i hver

Pylking vare 'mange,^ og som vare saa store,

ei færre end hundrede *) Mand beho-
"Vedes til at betjene een- Han frygtede desu-

den for, at det skulde hændes, naar han blev

^ne tilbage med sin Fylking, at Kong
Valdemar vilde komme ham i Ryggen med
^^n talrige Hær, han, som Rygtet berettede,

^avde sammentrukket, og da havde hån

^'^gen Bistand at vente fra Kong Didrik og

•^larkgrevcn. Derfor svarede han nu: <iGo-

Ven! saameget har jeg bestrasbt mig

at vinde denne Stad, at jeg nu ikke vil

^^3ge herfra, forend mit Banner er baaret

^^^r denne Borgs Bastioner. Ogsaa vil

^^S bede dig og Markgreven, at I heller

^'^ke drage bort, thi ofte have vi paa vore

"^^ge i Rusland maattet bukke under for

^^^dsfolkets Overmagt. Nu derimod have
Vi

^^ii stor en Hær, at intet Vanheld kan
^^^^^^

os, saalænge vi blive forenede/* Da
^^'^vede Kong^Didrik: ,,Seent faae vi Rus-

^ ^»"^ hundrede, P.

E e 52
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land indtaget, om vi ligge her tre om een

Borg. For vovede vi os dog mod Russerne

med e^L ei storre Hær end ti hundrede

Mand, istedenfor at vi nu have tredivetusinde

Riddere foruden meget and©t Mandskab, og da

skiltes vi dog saa fra déra, at dem aatte see

over lo tusinde af deres Brodre falde for

vore Ho^nder* Bliv derfor kun tilbage, Herre

!

med eders User og Markgreven med sin

Trop, men jeg vil med min Fylking ride

yidere o;nkring og opsoge flere Steder, iW

nu «kal Sejren være hos Hunerne. [Og

deri indvilgede dej.

289. Kong Didrik tog da sine Telte

pp, og rykkede med hele sin Hasr ind i

Rusland, og hvor han foer frem, odelagde haii

Borge og Kasteller, og dræbte mange Menne-'

sker. Nu kom han for den Stad, somhcd-^
ri

der Smalensk' *), og der leirede han s3g

omkring Staden med sin Hær, og holdt

mange Træfninger med Borgmændene. M^i^

efterat syv Dcige vare forlobne fra

Tid han ko^^i til Borgen, da drog Kong

A Sinaland, siden (S. 43 8) Sinnaland; B Syrial«"

siden Sinnaland; P. Smaland, siden SiDalcnslc
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Valdemar frem med Russernes Hær^ der

talte ei mindre end fyve tusinde Stridsmænds

Kong Didrik lod da blæSe i alle sine Lh'*

i'er og bod (!imlungerne og Hunerne væbne
sig^ tpringe paa deres Heste og ride imod

Kong Valdemar, og han sagde, at denne Dag
skulde Kong Valdemar flye eller naae sin

Bane, eller og Kong Didiuk selv, som d€t

tredie Vilkaar, fcilde med hele sin Hæi%

^^u red Kong Didrifc fremmei^t i Fylkfn-

geu og, med ham hans Frasnde Ulfard [og

^^ester Hildebrand] og lians gode Ven Vit-

difer, og der blev nu et haardt og langva-

^^gt SJag, Kong Didrik red midt ind i Ilu3-

^Pfnes Hær, og hug ned til begge Sider

^asud og Heste og fældede den ene oveii-

Paa den anden,, og hans Kæmper fulgte

^^^n paa det mandhaftigste, og alJe Om-
Jungerne vare muntre og strede mød \ne^

Hidsighed hele deiine Dag, JJidrik

foer frem i Hæren som en Ulv i enDyre-r
^

^^ky Og Alle ræddedes for hans Vaaben, men
stily

Yyj, jj^j^ blodig overalt og ligesaa hanw
Hest. Omsider tr^if han for sig solve Kong

^1demars Banner og Fylking,* og derimod

haa paa det djærveste, og hug hajii,

^'^Jii forte Banncj'ct, Banchug, saa nt Ban-
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neret faldt lil Jorden ; dernæst Inig han

selve Kong Valdemar Baneluig, hvorefter

-stort Gny opstod blancjt Omlungerne og

Hunerne, som eggede hverandre frem, saa

at Russerne faldt i huiidredeviis. Da ilyede

Kusserne efterat deres Landsjnænds Liig

laae dyngeviispaa Valpladsen. Men Onilun-

gerne og Hunerne kæmpede bele Dagen og

dræbte liver Mand^ som de kunde indhente?

og kun 'Faa undslap.

sgo. Tre Dage efterat KongDidrik var

reden bort, gjorde Kong Attila [saa kraftig*

et] Anfald paa Borgen med VaIsJ5'-nger og

Laasbuer , at de endte med at faae Sta-'

den indtaget, Samme Dag ginge Hunern^

ind i Borgen med hele deres Hær og dræbte

mange Mt-nnesker og bemægtigede sig eu-

stor Mængde Bytte, og siden jævnede de

næsten hele Staden med Jorden, og af deU

Daad^ der da udfoi^tes^ kunne de, som kom-*

me i denne Stad, endnu see Spor.

*2gi. Derefter rykkede Kong Attila

med sin Hær op i Rusland, og nu v^^^

Kong Didrik kommen tilbage til Smalenskj

da kom Kong Attila did, og Kong Didrik

fortalte ham nu de Hændelser , som va'"

r6 indtrufne. I denne Stad var Kong V^l^
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demarfl Broder Iron Jai'l. Han gik paa

Raad med sine Mænd: ,,Saa synes mig,''

[sagde han], v.som vi have to Vilkaar for

Haanden, det ene er, at vi "Stride inod Kon-

xiing AUila, saalænge vi kunne, skjandt de^

er at vente, at vi ei kunne staae imod deres

Overmagt, men blive nedlagte; men det

andet Vilkaar er, at vi overgive os selv og

Stad«ni Kong Attilas Vold.'' Iron Jarl af

-

forte sig nu sit Fodtoi og aflagde belo sit

Harnisk, og det samme gjorde ogsaa alle Rus-

sernes Hovdinger, hvorpaa de ginge bar-

fodede og vaabenlose ud af Borgen, og

Viste paa den Maade, at de vare overvund-

ne, og denne Dag blev Russernes [Kon-

gers] Herlighed og Vælde overgivet [i Kong

Attilas Haand]. Kong Attila overlagde nu

J^ied Kong Didrik, om han skulde give

^enne Jarl Fred. ,,Det er mitRaad,'? sag-^

<le Kong Didrik, ,,at I give Jarlen o£^ hans

^Isend Fred, thi da kommer han i eders Vold

% med ham vil hele hans Rige [komme]

^ader eder. [Det byder desuden eders Ilel-

t^^niod o2 Hæder, at I ei dræbe ham, nu

ei har Vaaben at værge sig medj, og

derved kan I og*aa bedst blive Herre over

^^'ele Rusaernes Rige.'' Da sagde Kong

^Wla: ,,Oni I vil os tjene med, Troske^b,
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da skal I det erklære paa eders Tro, og
da vil vi vel efter Konniiig Didriks og an-
dre Hovdingcrs Raad, tilstaae eder Fred,
som og alle eders Mænd, der ere komne i

vor Vold." Iron Jarl svarede paa denne
'Maade: ,,Herr Konning Attila! Om vi hav-
de saa meget Mandskab, at vi kunde for-
svare Staden, da givge vi ei i eders Vold',

men nu maa I gjore med os hvad I

vilj og fordi Russernes de storste Hov-
'

dinger alle ere dode, skulle vi tilvisse i

vor Tjeneste og> Lydighed mod eder vise

os med Troskab." Derpaa oploftede Kong
Altila Iron Jarl og salte ham blandt sine

Fortrolige.

293. Kong Atfila kaldte nu Kong
Didrik og mange andre Hovdinger til en

Raadsforsamling, at raadslaae om Bestyrelsen

af hde dette Rige, som de nu havde ind-
taget. Efter Kong Didriks og andre HoY-
dingers Raad satte Kong Altila Iron Jarl til

,

Hovding i Rusland, at styre dette Rige og

domme efter Landsloven, mod at yde
Skat til Kong Altila og vise ham Hyldest

og Ærbodighed, samt sende ham Hjælpe- -

ropper, naar han behovede det.
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Nittende Fortælling,

Didriks To^ mod Ermenrih.

295. Kong Didrih af Bern kom til

Susa, da han flygtede fra sit Rige for sin

f'^irbroder Kong Ennenrihy og da var med
iiam hans Broder Detter der var een

finter gammel, da han kom tilSusa, og hav-
^® iiu opholdt sig der /yve Vintre hos At-

Han var i alle Henseender den kraft-

fuldeste blandt Mænd, og blandt sine Jævn-
aldrende fandt han ikke sin Lige i Styrke

Skjonhed og alskens legemlige Fuldkom-
menheder. Kong Attila havde to Sonner,

ene hed Erp, den anden Ortvin. Disse
tre Drenge vare alle lige gamle, og saame-

elskede de hverandre, at dencppe kunde
^sere adskilte. Dronning Erka elskede

^^^e Sonner hoitj og ei mindre elskede hun
^tter, og det samme gjorde ogsaa Kong
J^ila. Og de havde alle Menneskers Be-

^^^J^melse i Huneland.

^ kaldes han stundum D«ttar og Ditmar«
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294. En Dag gik Kong Didrik ind 1

den Hal, som Dronning Erka eiecle,, og hvori

hun sad méd sine Tjenestekvinder, li^^

slod da op mod Kong Didrik, modtog liam

vel og lod tage en Guldskaal og .fylde med

Viin og bod ham den med de Ord: a^^*^'"

kommen
,

gode Herre ! sid og drik i^^^^

mig! Kan du vel fortælle mig nogen i^y

Tidende?'' Kong Didrik var da beklemt

af Sorg, saa begge hans jØine lob over *

Vand, og han svarede saaluiade; ^tFrue-

jeg kom fra min Gaardj og hid havde

et skjelligt Ærendej ingen ny Tidende k^^^^

jeg fortælle, men dog kan jeg sige en Ti^

dende, som dog nu er gammel; jeg m^'^"

des nu, hvorlunde jeg mislede mit Rige?

V^ixi hin gode Borg Bern, og hin rige R^"^

venna, hvorefter jeg kom i Konning ^^'^

lilas Vold og MisknndJjed, og i samfultl^

lyve Vintre har jeg maattet uudvære nii^^^

Eiendonnne , og Tanken herom hai'*^*^^

mig 3aare. Dette viJ j^g nu andrag^^

eder og for alle Huner, saa at det skal sp^^^

ge$ vidt og bredt i hele Huneland," -

2q5. Drpnnini? Erka svarede nu;

Herr Konning Didrik! det er én stor
^

dende^ gom I nu mindes, og ei er det
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^ndre over, at den kommer eder ofle ihu.

I har længe været i vort Rige og viist os

Høegen Hæder, men I har mislet et stort

^ge for eders Frænde Kounin^ Enncnrik;

om I vil mindes eders Rige og ride

did og forsoge, om I kan vinde det til-

^^ge, da er det tilbørligt, at Hunerne un-
dersto Ite^ eder med Hjæ]petro2:)per, og til at

yde denne Bistand skal jeg være den For-

^^^i det skal I nu hore, hvad jeg skal bi-

*^^3ge til denne Færd: jeg vil nemlig over-
^^''igé eder mine to Sonner Erp og Ort-
"Viii og dertil li hundrede Riddere, og des^-

^^Cii skal jeg bede Konning Altila at yde
^^er Hjælp." Derpaa svarede Kong Did-
^^k og bod Dronningen modtage Forsik-

^^^S om hans Erkjendtlighed. Dronning

stod da op, og gik til den Hal, hvor
^^lig Attila sad. Med hende fulgte Kong
•^^drik. Men da Dronningen kom for Kong
^^tilas Hoisæde,. favnede han hende ve],

skjenke for hende en Guldskaal med

j

^^^5 gav hende den, bad hende sætte sig

j^^'"^ ham og spurgte, om huli tyktes at

noget Ærende, Da svarede Drøn-
S Erku; <(Herre!" sagde hun, (Jeg har

skjelligt Ærende til ederj thi Konning
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DJcIrik har andi'aget for mig eu Tid;, hxot^

lunde han blev dreven ud af sit Rige,

hvorlunde han mistede sine Borge [BerU

og] Ravenna og alle sine Eiendonime, ovef

hvilke nu hans Uvenner raade. Dette grøe^^^"

aner han sig nu meget ov>or, og han vil ^^"^

drage tilbage til sit Rige og hevne sig?

hvis han faaer Bistand af eder. Konnii^?

Didrik har opholdt sig længe i HunelaH^?

været i mangen Fare i Slag og i Ei^^"^

tampe og udstaaet megen Nod for eders

Skyld. Han har og viist eder meg^^

Hveder. Nu skylde I derfor at lonne ha^

det og give ham af eders Land en Hær

at vinde sit Rige!"

296. Kong Atlila svarede da i Vred^?

og ilde tyktes det ham, at han blev bedt)*

«m delte. ,,Hvis Konuing Didrik," siig^^

han derfor, «vil have Hjælp til at y^^^

sit Land, da maa han selr bede dev^ny

og ei være saa stolt at forlange, at

skulle tilbyde ham- dcn/^ Da svarede

Dronningen: ^^Didrik kunde vel udi^i^

dette Ærende, og hverken Stolthed ell^^

Hovmod er Aarsag i , at. han ei talte s*^^^

sin Sag, men [derfor talte jeg hellere ei^

iianj, fordi hun troede, at du da bedi-e vdd^
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Optage hans Andragende end om han talte

derom; jeg vil give ham til Hjælp

^^gge mine Sonner og ti hundrede vel væhr
^Gde Riddere; og nu maa du sige, hvad

vil tilstaae. Da svarede Kong Atlila:

»tf'rue! vist siger du sandt, at 'Konning

*^^drik af Bern har længe været hos os

gjort os meget godt [og meget styrket

Vort Rige, siden] han kom i vort Land,

^8 vist er det tilborligt, at vi give ham
^i^Ip til at han kan faae sit Rige tilbage

j

^8 fordi I udforer hans Æi-ende, skal det da

^§saa lykkes mig bedre at gjorc dette, baade

hans Skyld og for eders Bon. Nul
^^^^^ I lilstaaet liam eders Sonner og ti

^^^ulrede Mand^ da skal jeg tilstaae ham
^^iu Mand Markgreven og med ham tyve

^^iidrede Riddere, alle vel udrustede." Da
®^S^e Kong Didrik til Kong Atlila: «Nu
S^aer det som jeg ventede, at Dronning
^^^^ Bistand vilde blive mig til meget

Og for dette dit Tilbud yder jeg

inin Tak og beder Gud lonne dig dei-

> t-m hindrer Intet mig mere." Den-

^ Hær udrustedes siden den hele paafolgen-
^ Vinter

j og ei saae man noget Arbeide at

^''^^ saa rask og [flitlig] fra Haanden i
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Huneland, som at gjore Sværde og Spyf';

Hjelme og Brynjer og alskens Harnisker;

og tidlig om Vaaren samledes i Suså d^ii

Hær , som skulde drage med Kong Didrik

at vinde -hans Rige tilbage,

297. Da Hæren nu var færdig, traf

det sig en Dag,, at Kong Attilas Sonnef

Erp og Ortvin og Junker Delter og me^

dem mange unge Mænd sade i en Æble-

have; da kom Dronning Erka, kaldte p'^^^

sine Sonner og sagde; <^Mine kjære Son-

iier! nu skal jeg udruste eder til denne

•Færd med Konning Didrik, hvorved h^'^

skal vinde sit Rige igjcn." Hun lod dem der-

paa give Brynhoser^ med bviJke de væbnede

sig; og dernæst lod Imn tage to Brynjer?

hvide som Solv, hvilke de trak paa sig;

de vare haarde som StaaL og meget sirede

med roden Guld. Nu lod hun brinse dei^
D

to Hjelme, blanke som et Sværd, og

Naglerne, som sade i dem, vare forgyl^'^^''

Da de havde spændt Hjelmene paa

lod hun bringe dem to Skjolde, bcgg*^

tykke og malede med rod Farve og m^'^^"

kede med en forgyldt Bannerstang.

derfor havde de ikke Fugle eller Dyr

deres Vaaben, fordi de, for deres Al.d*^^^
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^'^yld, endnu ikke vare slagne til Riddere,

'-^i^onning Erka sagde da. grædende: ^^Nu

W jeg udrustet begge eder mine Sonner

Kamp, og troer jeg, at ei skulle tvende

^Ongesonner være bedre udrustede. Væ-
I nu saa brave og tappre^ som eders

^^^aben ere stærke
j

og saa meget som jeg

ønsker, at I komme uskadte hjemj skal dog
liftet glæde mig mere, end at I vise eder

tappre Helte, naar I komme i Kamp^

2g8. Nu kaldte Dronningen paa sin

'^os.terson Detter, slyngede begge sine Ar^-

om hans Hals, kyssede ham og sagde:

*'Miu kjgere Fosterson Detter! see her uij.

^ine Sonner , som jeg har udrustet til

j

^^^Jp at lolge Konning Didrikj og du og
j'^^i skulle kæmpe for eders eget Rige.

^^^^ Ynglinge have elsket hverandre £s^a,

^ ingensinde kom til en Leg, hvor I

^
stode hverandre bij j .nu fare I til

•j^^^ forste Hærfærd, folges nu vel ad, og
^J^lper hverandre i denne Leg, hvortil I

Vavidfe." Da svarede Detter: ,^Frue!
hil

1. dine Sonner udrustede til Kamp;
iijee]

. . .

I

i^^ Saa Gud mig, at je,g ktui fore dig.

Onf^^
^^^"e Sonner uskadte tilbage; men
fulde i Slaget, da skar jeg ei kom-
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me tilbage, og ei sical dii det sporge,

jeg da lerer, naar de ere dode.'*' Hun bad

ham holde sit Ord og sagde: ^^Gud" lon«*^

dis derfor, om du det veL udforer!" Hi^*^

lod give ham Hoser af haarden Staal

tillige en god Brynje j den var hvid o%

haa:^^d og dobbelt og overalt indlagt rn^d

meget Guld,' Han ilorte sig den. EnRi^"

der bragte ham en Hjelm
^ som Dronnii^S

Erka havde ladet gjorej denne Hjelm vfii*

besat med de kostbareste Stene. Skjolde'^/

som hun bragte ham, var haardt og støerk*^

og belagt i Midten med Guld og mærket

med en Love. Og saaledes vare nu

tre Svende væbnede
;

og saa er sag*
^

eamle Sagaer, at Ingen saae nogensin^^

Kongesomier prægtigere udrustede, [heli^^

ikke] mere Guld og kostbarere Stene

paa disse Svendes Harnisker.

sgg. Nu var i Susa megen Gny

Aliarm af Vaabnene og af Folkenes R^^i^

og Hestenes Vrinsken; og hele denne St^i

var saa fuld af Mænd og Heste, at Ii^S^^^

kunde komme, frem, hvorhen han ag*^^^

sig, om han end vilde gaae, og

kunde her hore den Andens Tale,

han ikke stod tæt ved Siden af ham
G
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'

i'aabte ham ind i Oret^ Kong Attila steg

da op paa et Taarn og raabte hoit: (cHo-

^^r paa mig, alle Mænd! og giver mig Lyd,
bedens jeg Iremforer mit Ærende!" Og
^alte han: (^Saa synes mig nu, som hermaa
"^^sre sammenkommen en stor Hær af Msend

mange kostelige Hovdinger. Nu skulle

^ fare saa med denne Hær, som jeg by-

eder
,
Konning Didrik skal drage eno

•^^d sin Hær j men min Mand Markgre-
nen skal drage med den anden Flok, som jeg

overdrog Konning Didrik; og nu alle de

^*nd> som her ere sammenkomne og ei

talte
5 de skulle folge mine Sonner og

^^nker Detter.^' Og Alle erklærede, at

skulde skee som Kongen bod. Mark-
S^^Ven red derpaa forst ud af Susa med

PyljQi^g og hans Hær var vel udrustet*

^^rtiasst sprang paa deres Heste Junkerne

^'P og Ortvin/ og i deres Fylking var

^^^ti^g Nodung af Valkaborg *), der forte

^<2tters '^.v) Banner j sammesteds var ogsaa

tappx>e Ulfard, Kong Didriks Frænde,

^''^^'^"nl)oi-j cllai- Vclkunborg, A; VoUluborg, B.

F f
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Og der var den niægtigq Hjalprik, Delters

Frænde. Og da han, ifort sine Vaaben,

sprang paa sin Hest, da sagde Dronning

Erka; „Gode Ven, Hjalprik! I din Var

retægt overdrager jeg mine Sonner; la-

der dean ride ved dig^ naar de korani©

i Kamp.'^ Han svarede; «Frue! det vil jeg

eder sværge ved Gud, at aldrig kommer

jeg hjem af denne Kamp, om jeg midter

dine Sonner.'* Da talte Dronning Erka og

bad ham vel udfore sit Lofte og gav ha^i*

meget Guld. Hertug Nodung red nu ud

Susa og alle de tre Junkere og de go^^

Riddere Hjalpi'ik og Ulfard og hele dére^

Hær. Nu sj)rang Kong Didrik paa sii*

Hest Falka, og Mester Hildebrand fort^

Kong Didriks Banner, dg red for^n

Kong Didrik, og næst efter ham Vildif^^

og hele den Hær, som fulgte Didriks Ba^i^

ner. Og i disse trende Afdelinger taltes

éi mindre end ti tusinde Riddere forud^^^

on talrig Hær af andet Mandskab.

3oo, De fore nu deres Vei^ og 1^^^^

er at fortælle om dem, medens de <3rog

et
frem. Da Kong Didrik yar kommen

^
Stykke fremad paa V"eien, kaldte han

sig to af sine Lobex'e. Han sag»le,

4
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skulde ile saa stærk de kunde Dag og Nat,

^'ge til de naaede til Kong Ermenrik » og da
Sige, at Kong Didrik og hans Broder Detter

vilde ride hjem til Om lungeland til de-
^es Rige med en væbnet Magt, Og om
J^ong Ennenrifc vilde værge Landet, skulde

^an komme imod dem ved Gransport
Jiied sin Hær. Disse to Mænd fore da

^fsted med deres Ærende, og ei traf de

Kong Ermenrik for i Romeborg. Da sagde

*len, som skulde frembære Ærendet. (fHor

Konning Ermenrik! Vister dn en trolos

•forræder
j men nu have Konning Didrik og

'^ans Broder Detter samlet en Hær over

hele Huneland, og der ere med dem to af

honning Altilas Sonner, og nu Ville de

^^^vne det, at du skændigen tog deres Rige

dem; kan liændes, at de nu faae dig

Si^i^gjeldet din Troloshed; thi hele denne

vinterhave de været sysselsatte med at ud-

^Uste denne Hær,' og ere nu paa Vei-

hid. Men om du vil værge dit Rige

da imod dem ved Gransport. Saaledcs

hau sendt os at forkynde dig Krigen,

J Graiispoit eller Gionsport, B> P maa have ligget

^etl Mosel, Kop. 313.

Ff2
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thi ei vilcTe han stjæle sig paa dig/' Da

Kong Ernienrik havde hort denne Tidende

bex'cttel, lod han tage frem to gode Heste

og gode Klædninger til to Mænd og lod

give disse Mænd^ soni^ havde fremfort

Krigsforkyndelsen, og had dem ride hjem

og have hans Venskab for denne Ordsending;

((thi kun lidet," sagde han, ^.frygter jeg Hu-
' nernes Hær, naar de ei komme uforvarendes

over os." Derefter 3x*de Sendemændene bort*

Men Kong Ermenrik sendte Bud over hele

sit Rige, at til ham skulde komme hver

Maud,,^^som var saa ovet i Kampfærd ellet

saa gammel, at han forstod vel at ride og x

bære sine Vaaben. Og dette Opbud gik i

tre Dage og tre Nætter; og da den 'Ei^

varforloben, da vare sytten tusinde Riddere

sammenkomne, alle vel udrlistede til Kampj

og af dem var Hqrtug Vidga Velentsson

. Fritila den forste Mand. De vare alle ud-

rustede med stærke Hornbuer dg sorte

Hjelme og hvide store Spangebrynjer

Da talte Vidga til Kong Ermenrik; ^H^^

cre nu komne alle mine Mændj ei kunde

Piddebrynjer,

I
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jeg samle storre Hær i saa kort en Tid,

Og alle disse ere nu beredte til at slaacs

Uied Hunerne; men ei er jeg beredt til at

slaaes med Konning Didrik og hans Bro-

der Detter^ men dog vil jeg lade det skee

Som I vil.
'

3oi. Nu var der megen Allarra og

Haaben og Vaabenbrag og Hestevrinsken i

liele denne Borg. Kong Ermenrik gik nu

op i det lioieste Taarn, og raabte , at nu

skulde Alle give Agt paa hans Tale : ((Min

gode Ven Sifka!" [saa "talte han]^ (,du skal

iore mit Banner og min ELuustrop og ei

iuindre Hær end sex tusinde Riddere

,

l^en naar du kommer i Træfnings da skal

du mode Konning Didrik af Bern, og alle I

^lænd skulle angribe ham og hans Fylkiiig^,

det vilde være mandigt, om du slutter denne

^amp saalunde, at du bærer hans Sværd- i

Haand." Og endnu raabte han: ^^Min

^j^ere Frænde Reinald; dig sætter jeg til

hertug over fem tusinde Riddere ,
og den

^^i' skal du styre mod Hunerne, saaledes

Margreven falder for dit Sværd." Og
saa du gode Ven Vidga, du min hin

bedste Hertug! du skal have i din Fylkiiig

tusinde Riddere, som alle ere tilboie-
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Uge til at kæmpe mod Hunerne^ Og
maa du komme tilbage til Romeborg jned

Useier. Jeg vilde gjerne, at Didrik og ])ans

Broder Detter, som nu hærje paa mit Rig^>

maatte falde i denne Kamp; men fremfor

alt Jnaa I aldrig lade Konning Atlilas Sonnei*

komme tilbage med lavet. Nu give Gud

eder Seier i denne Færd, haver Held med

eder, og værer tappre og brave Helte ! der-

for skulle I have faver Hæder og megen

Berommelse/' Da svarede Vidga og sagd^j

^at han var lieelt færdig til at stride mod

Kong Attilas Sonnerj (jmen om jeg maae

raade," lagde han til, ^^skal ingen Skade

tilfoies Konning Didrik,"

3o2. De sprang dernæst paa der^S

Heste og rede med Skrigen og Raab ogLu-^

durgang ud af Borgen. De droge nu Veie^^

nordpaa over Mundia, og standsede ei de-'

res Færd, forend de kom til den Stad, so^^

hedder Gransport
^

og der ti*af de for siS

Kong Didrik af Bern med sin Hær. [Om"

lungerne opsloge nu deres Leir syden f^^

Aaen, men Hunerne havde slaaet deres nor-'

den for samme], og der laae de nu dei^

Nat. Om Natlen var Mester Hildebrand

Kong Didrijcs Vagtmand. Da nu alle Ma^^ /
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Varfe indsovedé i Teltene^ red Hildebrand

^ensom ned langs Aaen , indtil han f^indt

Vadested; hvor Kan red over den. Da
koia en Mand imod ham , men det var saa

'^lork Nat, at ingen af dem kunde .see

^en anden, for de stodCe sammen. Da
Sagde Hildebrand : «Hvo er "flu Ridder,

Som luder saa uhoflig og rider saa lief-

^ig?'' Reinald svarede: ^JEi beliover jeg at

sige dig mit Navn uden jeg vil? fordi du

rider eensom ligesom jeg, ag ei behovør

Jpg at sporge di^ om Navn
j

thi, skjondt

Jeg ei saae dig i tyve Vintre
,

kjender jeg

^og, at du er Mester Hildebrand.*' Han

Svarede derpaia: „Vistnok er jeg Hilde-

ti'and, Konning Didriks bedste Ven; for
,

intet Menneske vil jeg det fordølge, at jeg

hans Ven, og vær du nu velkommen,

J^einaldJ og giv mig Efterretning om eders

tiesr." ,;Det er den forste Efterretning,'^

Svarede han, t^som jeg har at give eder, at

^vcr Hæren er én Hertug Vidga, eders

gode Ven, en anden er Sifka, eders ^tor-

sle Uvenj og saa lonlig i*ed jeg bprt fua

Vore Tdte, atAlletroe, at jeg sover paa mit

Lf^ie, tlu jeg vilde ride til Konning Didrik,

om jeg ei hayd'e truffet dig, og give eder
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EftérretHing ; thi det onsker jeg, at det vil

gaa(5 ham vel, men slaaes ville vi dog i

Dag, og maa jeg da staae mine Mænd bi,

men dog vil jeg ikke skjule for Konning
Didrik, hvad han onsker at vide om vor

Færd.

3o5. De rede nu op med Aaen, og
talte med hinanden

j og nu stod Maaneii
op, og det blev saa lyst, at de kunde see

over begge Hære. Da sagde Hildebrand:
„Hvor er Sifkas Teltj han er vor storste

Fjende; nu kunde jeg tilfoie ham noget
Ondt, hvis du ikke vil forhindre det." »Der
kan du see," svarede Reinald, ,,et guult

Telt og ovenpaa Slangen tre store Guld-
knappe. Dette Teit vil du godt kunne kjende,
det eier Konning Ermenrik, deri ligger

Sifka; meii om jeg end ikke hindrede dig,

saa vil du dog ikke kunne gjore ham Ska-
de dennesinde, saa stor en Hær ligger

der omkring ham." Da sagde Hildebrand:
cHvor er Vidga,. vor bedste Stalbroder, med
sin Hær?" „Du kan see et gront TeU,"
svarede Reinald, „og oppe paa Stangen en
stor Solvknap; deri sover Vidga og mange
Omlunger; og det have de svoret, atiJDag
skulle de klove mangen Hjelm, som Hu-



457

lierne ville sætte paa deres Hoveder, og

det faae de vel ogsaa udfort,'' ^tHvo eie det

Sorte Telt?'^ spurgte Hildebrand fremdeles.

ffDer seer du mit Telt/' svarede Reinaldj

t(der sove mine Mænd" Da sagde Hilde-

brand; ^^Nu har du gjort vel^ at du gav

^ig Underx'etning cni, hvo der ligge i hvert

eders Telte 3 nu skal jeg igjen sige dig,

hvorlunde vi have fordeelt vor Hær."

3o4* De rede nu op langs Aaen,

'^g da rede [fem] Riddere imod dem,
det var Omlunger af Sifkas Hær og hans

Vagtmænd. Disse fem rede djærvt ind

paa dem og troede, at det var Huner,

*om fore paa Speideiu i deres Hær;

trak derfor deres Sværde og vilde

^rcebe dem. Nu trak ogsaa Hilde-

brand sit Sværd paa det djærveste og

imod dem. Da tog Reinald Ordet, og

dem ikke ride saa haardt til: (^Denne
^land fulgte mig hid/' sagde han, ^^og er

Mand.'^ Midlertid tyktes dog Mændene
tjende, at det var Mester Hildebrand

^'vorfor de hug haardt til i hans Hjelmhat,

den gik ionder, men ikke bed det

^jeinien. Hildebrand hu2 derpaa med
oværd til een af dem i hans Hjelm
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over Halsen, saa at Hovedet floi af, og

han faldt dod af Hesten; og derefter skil-"

tes de, ihi Reinald vilde ikke, at de aJog^^'

Reinald og Hildebrand rede derpaa som

havde besluttet, og Vagtmændene droge d^''

'res Vei. .

5o5. Da [Reinald og Hildebrand] kom

til Aabreden ligefor Hærene, da tog Hil*'

debrand til Orde: ccDer kan du see ot

Telt med fem Slænger og Guldknap P^^

hver Stange det er let at kjende, det ei'

Konning Didriks Telt; og der kan du

paa hoire Side et rodt Telt af rodt Silk^J

det er med ni Stænger og Guldknap P''^^

hver Stang, det er Konning Attilas T^^^'^

der ere hans Sonner og Junker Dette^

K-onning Didriks Broder
,

og nu vil

hevne sin Beskæmmelse." ctDer paa v^P"

stre Side," vedblev Hildebrand,

du see et gront Telt, det eier 'J^l'^^^^'^

greven, og han vil yde Detter og K^n^'

ning Didrik Bistand. Nu har jeg sagt di^T?

hvorlunde vore Telte cre ordnede, og

skal Siika mærke, at Konning Didrik
"^'^

Ulde. bære sitBanner imod ham.''* Da sag^^^

Reinald: ,,Sifka har besluttet at siride i^^^^

Konning Didrik , men mit Banne^ skal f^

r
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^es imod Markgreven; ham folge Huner,

ere ikke vore Venner; men da kom-
mer vor Ven Vidga til at siride mod Det-
ter og Konning Altilas Sonner^ dog vil han
^iin nodig siride mod Detter for Konning
fridriks Skyld, men det maa nu dog saa

^^re." Nu kyssedes de og bode hinanden

•P^rve]. Hildebrand red derpaa hjem til

siue Telte. -

3o6. Da Reinald kom til sit Telt, traf

han der Sifka med mange Mænd, fuldt

beredte til Strfd. Denne havde spurgt om
Kildebrands Færd, og agtede at ride efter

ham for cit dræbe ham. Da sagde Reinald

Siflca : ^^Vil du ride efter Hildebrand,

Jned dit Mandskab dræbe ham, min gode

^^J^j da vil jeg i kort Tid faae ikke min-

Mandskab end du har, og da skal du
^laaes med mig forond med ham, og ven-

)^gj at du da vil komme til at miste

^Ungea Mand, for du naaer Hildebrand;
^8 dog kan man snarere vente, at han [den-
^s^nde] rider sin Vei, hvor ham lysler,

Lfivad enten du saa rider elter ham eller ei].

^ sagde Sifka: ,,Hvi vil du, Reinald!

Konning' Erni^nriks Uven og tage

^^^^I^i^uder i Forsvar?" IJan svarede; „Ei
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vil jeg være Konning Ermenriks Uveiij ^'^^

som satte mig til H6v<Iiiig paa denne F^erfJ?

men jeg skal yde eder Bistand, om I en^ '

stride mod vore Frænder og Venner j
^^^^

det kan jeg ikke tilstæde , at I dræbe Hi^"

debrand. Desuden saa hændes det vel,

I paa denne Dag faae fuldgod Leilighed til

at træffe Hildebrand, naar han komineJ"
^

med sine Mænd. Dog ! jeg vil ikke hindr^ j-

Nogen i at ride efter ham, thi jeg vee^?

at han vel forstaaer at fore sit Værg*^'

Yed dette tabte Sifka imidlertid Lysten

at forfolge Hildebrand. Denne kom i V^i^

ningen til Kong Didriks Telt og lortaK^

ham Alt, hvad han var bleven vaerj ra^^

Kongen roste hans Færd, og sagde, at

i Mandighed endnu lignede gig selv-

507. Men da nu Morgenen indfandt

sig, og det var bleven lyst, stod Kon?

Didrik op
,
og lod blæse i alle sine L^''

rer, og strax lod ogsaa Junker Dett^'^

blæse i sine Lurer, og Ugesaa Markgrcve^^'

Alle stode da op og væbnede sig. Og sa^^^

snart de kom paa deres Heste, red Mest^^

Hildebrand foran og bar i sin H^a^^

Kong Didriks Bannerstang, og strax ci^^^

ham Kong Didrik og alle hans Ma^d;
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hildebrand for var reden. Da Omlungerne

^^^e dettej lod Siffca blæse, og da Vidga

^8 Reinald liorte det, lode de ogsaa blæse

* alle deres Lurer, at Folkene skulde væbne
^^8 og gjore sig færdige til Kamp. Og nu
sprang Vidga paa sin Hest Skemming, ifort

^11g sine Vaaben, og var saaledes færdig til

^^mp, og ligeledes Reinald med sin Hær*
balter af Vaskasteen var nu kommen paa

Hest og forte i ,sin Haand Kong
^^'inenriks Bannerstang. Dette Banner var

P^Ei den Maade gjort, at Bannerets yderste

'^arve var sort som en Ravn, den anden
^^eel derimod var ' silkefarvet som Guld*

tredie Deel var gron som Græs; og

^^^ntij paa Banneret var syet [halvfyerd-

^^^flstyve .Klangbjældre, og Banneret rin-

^^de og lod, saa at man kunde hore det

^^^^ hele Hæren, saasnart det gyngede sig

^ festens Fart eller flagrede for Vinden*

§ derefter red Sifka med hele sin Fylking

^^^^ Sex tusinde Riddere og en sor Mæng-
^ -^idderknægte *). Kong Didrik saae nu,

I

I

iginalen Sergenter,
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hvor Kong Ermenriks Banner var, og vid-

ste^ at Sifka fulgte det, thi raabte han

,

Mester Hildebrand skulde fore hans Ban-

ner derimod. Delle var gjort af hvi^^*

Silke, og deri var mærket 3ned Guld en

kronet Love, og derpaa var og Klang-"

bjældre, ei færre end tredsindstyve. Dette

Banner havde Dronning Erka ladet gjoi'^'

og gav dqt til Kong Didrik. Reinald r^d

nu bg med sin Trop; hans Banner v^r

gjort paa denne Maade: det var rodt so^i

Blod og foroven mellem [Flaget og] Sj^y"

det *) vare tre Knapper af Guld. H^n

rykkede frem med sine Mænd mod Mark^

greven. Dernæst red Vidga frem med
Hær; hans Banner bar den stærke Rung^?

hvem ingen Rise overgik i Styrke; dett*'

Banner var sort, og med hvidt Silke ^^^^

mærket i det Hammer og Tang og Ambolt-

Herimod red Hertug Noduug, d^r bar i

Haand et hvidt Banner, aiiærket med

gylden Love. Dette Banner gav Dronni'^t?

Erka Junker Detter, og det fulgte ogbcgS

Kong Atlilas Sonner og den gode B^^"

*) eller maaskc; oppe midt over Spydet,

I

•
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Hjalprek, som var den standhaftigste

'blandt Mænd; deres Skare *) var heelt

^dsiret med Guld, saa at det lyste fra

^^^P som man kunde see en Lue.

5o8. Nu rede disse trende Fylkinger

-

^^iiimen. Kong DidriJc red frem paa sin .

^est Falka, og nedhug til begge Sider

^I^end og Heste, og fældte den ene oven

P^a den anden, hvor han kom frem; og

^^fan ham red Mester Hildebrand med sit

*^^tiner og dræbte mangen Mand med sin

^^e Haand, og deres Stalbroder Vildifer

^^'gte ham mandigen. Denne Træfning

meget haard^ og der faldt mange Om-
Wtig(3j. for Silka. Nu raabte Didrik hoit

^§ eggede sine Mænd frem med de Ord:

"^^rem haardt vore Mænd ! og kæmper nu

megen Heftighed, og Manddom! I

^^'^^p oite stredet med Russerne og Vilki-

^^^ændene, off da fik vi stedse Seier.

^ soge vi vort Rige, og komme vi da til

^Useelse, om vi erholde det/'' Og derefter
,

denne Kamp dobbelt saa hidsig; og nu

Kong Didrik frem midt i Siikas Fyl--

^ ^'to, B, F, upaatvivlelig cn Fcilskrifr,
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Jcingi og dræbte mangen Mand, og han

red derpaa igjennem Fylkingen og en an-

den Vei tilbage. Alle ræddedes for hanh

og Inger* mægtede at staae for hans Hug>

og alt havde han dræbt utallige Mænd.
andet Sted i Midten af Omlungernes Fyl'"

Icing red Vildifer frem, og for ham faldt

Omlungerne, og hvor han kom i Hæren >

der beholdt ingen Mand sin Hest og Va^-

ben for ham, og nu havde han drøebt

mange Hovdinger, men var endnu ik^^^

saaret. De.lte saae Hertug Valter af Va^

skasteeU) hvor megen Skade Vildifer til-"

foiede Omlungerne, og at de flyede fof

ham, hvor han kom frem, og han red

mod ham paa det hidsigste, og satte Ban-*

nerspydet for hans Bryst, saa at det gi^

ud gjennem Skuldrene, men da sonderh^^S

han Spydskaftet og red mod Valter og h^^S

ham over Laaret ved Sadlen og sonderbi^S

Brynjen, saa at Sværdet fæstede i Sadl^^f

og hver af dem faldt til sin Side af 1^*^"'

sten til Jorden. Og da Sifka saae, at h^^^

Banner var faldet og at dræbt var

slorste Kæmpe Valter, vendte han

Hest og flyede bort og efter ham hele haH^

llærj men Kong Didrik og hans M^^^
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satte efter de Flygtende, og dræbte man-
gen Mand og 'forfulgte dem længe, og
skiltes ei fra dem, forend en stor Deel

denne Hær var falden, og det var en
lang Vei, Kong Didrik red, for han skil-

tes fra dem for igjen at vende tilbage.

3og. Nu saae Vidga, at Silka og alle

lians Mænd flyede, og han vidste nu, at

^i finge Omlungerne Seier, om det gik

andensteds som. her ; derfor red han
frem paa det mandigste, og saae, hvor
Hertug Nodung red og havde dræbt man-
S^n Mand. Vidga red imod ham, og da

modte hinanden, kom det til den skar-

peste Strid, og de skilte deres Enekamp
^^ed

j at Vidga svingede sit Sværd Mi-
rining

i Veiret og hug Bannerstangen son-
^er Og fældte Banneret til Jorden, og i det

^^inme gav han ham et andet Slag paa

^^Isen, saa at det tog Hovedet af DaJun-
^^^ne saae dette, sagde Ortvin. til sin

Stalbroder Hjalprik: ^,Kan du nu see, liyor-
^^ties

clen onde Hund Vidga gjor vore
^^^nd Skade, og nu har han dræbt vpr

j

'^i^tug Nodung; lader os derfor ride mod
. ^g ei fare saa længer, thi vi have

af raske Helte."

G g
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3io. Da red Ortvin tilligemed Hjalp-

rik paa det mandigste frem imod Vidg^?

og mod dem den stærke Riinga, og dere^

Ti'æfning blev frygtelig haard, men defl

endtes med, at Ortvin og hans Stalbrodef

faldt dode til Jorden. Men da Erp og Pet-

ter bleve dette vaer, rede de paa det
I

mandigste frem, og Detter og Runga sire-"

des med stor Hidsighed^ og Dettej h^S

et stort Hug paa hans Hjelm, saa at Hjel-

men og Hovedet klovedes
,

og Sværfle^

standsede i Axlerne
,

og Runga faldt dod

til Jorden. Og i det samme havde Vi^é^

dræbt Erp. Da Detter saae, at begg^

• Junkerne Erp og Ortvin vare dræbte, i"^^

han^ meget vred imod Vidga, og vilde

lade ^t Liv eller hevne sine Fostbrodr^?

og han tilidelte Vidga mange liaarde Sl^S*

Da sagde Vidga: i,Ev du der, Detter, K^^^"

nins Didriks Broder! rid bort andensted^"

hen o^ slaaes med andre Mænd, thi

hans Skyld vil jeg ikke gjore dig

Da svarede Detter: ^^Det veed Gud,

mine Junkere Erp og Ortvin ere faldne?

du, hin onde Hund! haver dem begge dr^^^ ^

[da vil jeg visL ei love], uden jeg f*'^^^^

dem hevnet^ og enten skal du fælde
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^od af min Hest, eller jeg skal være din

Banemand." Nu hug han end langt stær-

kere og faldt an paa det heftigste. Da
s^gde Vidga: ^J^et veed Gud med mig,

jeg for din Broders
,
Konning Didriks,

Skyld kun nodig vorder din Banemand!"
•Da hug Detter af alle Kræfter til Vidga i

haus Hjelm. Men denne Hjelm var saa

haai'd, at intet Staal var haardere. Svær-
det sprang da fra Hjelmen ned foran Sa-

^elbuen, saa at det aftog Hestens Hoved,

der lod Skemming sit Liv. «Det veed

^ud," sagde Vidga, i^at jeg nu, skjondt

^Qdig, raaa gjore, hvad aldrig var mit

^Jiske, at dræbe dig; thi saameget Un-
^er og Nod er mig hændet, at mit eget

ellers staaer i Fare." Og nu tog Vidga

begge Hænder om Fæstet paa sit

^^3erd, og hug saa fast paa Detters Ryg>

Sværdet sonderbeed Brynjen og Bugen^

han faldt i to Stykker til Jorden. Og
^^'Gfter blev en haard Kamp, og Vidga

^^^bte mangen Mand, men han mistede

^& mangen een af Omlungerne.

Sil. Den gode Ridder Ulfard kæm-
^^'^^ hele Dagen med megen Heftighed,

2 Y^d hans Side stred Markgreven. Langt

G g 2
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red han frem i Omlungernes Hær og ned-

hug til begge Sider Mænd og Heste j
og

ham fulgte Markgreven paa -det tappresle-

De dræbte en stor Mængde Mennesker, og

ingen Skare holdt Stand for dem. Ligesaa

stred den dygtige Ridder Reinald med me-

gen Hidsighed, og nedhug Huner hele denne

Dag og fældte den ene ovenpaa den anden?

saa at hele hans Brynje og Hest var far-

vet i Blodj han saae nu, hvor megen Skad^

hc^ns Frænde Ulfard tilfoiede OmlungernÉ?/

og at hans Mænd flyede for Markgreve«

og Ulfard. Reinald red da paa det man-
' digste imod dem med megen Heftighed, og

satte sit Glavind for Ulfards Bryst, saa

det gik gjenuem Brynjen og Brystet og ud

, mellem Skuldrene, og han faldt dod af Ho^

sten. Markgreven, som var nær ham, of
tog da sit Banner, og red frem paa det lap"

preste, holdende selv Banneret, og hai^

hug med sit Sværd over Halsen paa den

Ridder, som bar Reinalds Bainier,

at Hugget tog Hovedet af og skar B^^*^

nerstaiigen sonder
,

og Banneret faldt

GladieU
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Jorden. Og da Omlungenxe saae dette, aL

Ileinalds Banner var faldet og Sifica rar

flygtet, da flyede alle Omlimger, men Rei-

nald red ind paa Markgreven
, og hug i

hans Hjelm saa haardt, at hau faldt af

Hesten og tabte Bevidstheden, men siden

Undflyede Reinald og sogte at sætte sig i

Sikkerhed.

5 12, Nu kom en Ridder imod Kong
Didrik og sagde: ^^Herre! Jeg kan sige

^ig en sorgelig Tidende, sozn desvcerre er

Sand. Hin onde Hund Vidga dræbte forst

din gode Hertug Nodung og dernæst dine

Junkere Ortvin og hans Bi-oder Erp og

billige din gode Ven Hjalprik; og nu er

din Broder Detter ogsaa dreebt, og alt

dtitte^har hin onde Hund Vidga gjort;

^id tilbage Herre, og hevn dem!" Da
^Varede Kong Didrik : c.Hvad Sag gav Gud
^^^ig, da han lod komme saadan en Ulyk-

^es^Daa over mig, at intet Vaaben bed

paa mig i Dag, men mine Junkere

^^^^ dode og min Broder^ og om end hans

gaaer mig til Hjerte, kunde jeg dog
"^t>l bsere det, naar kun mine Junkere end

^^^ede, thi fra denne Dag kan jeg ei

^oninie til Kuneland, og derfor vil jeg nu
eller hevne mine Junkere!''
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oi5. Dldrik vendte da sin HestFalka

tilbage, og slog den stærkt med Sporerne,

og ham fulgte nu hele hans Hær; og saa

stærkt red han, at Ingen kunde folge ham,

og han red hen, der hvor Kampen stod,

og saa vred og harmfuld og grum var han,

brændende Ild floi ud af hans Mund,

og ingen Ridder var saa djærv, at hai*

torde stride mod ham. Da nu Vidga saae

dette, flyede han som de Andre med den

Hest, som Detter havde eiet, og red ned

langs Aaen Musalaa men Kong Didrik

red efter ham. Og nu raabte Kong Did-

rik paa Vidga og sagde ; ,cDu hin onde

Hund! bi efter mig, jeg vil hevne min

Broder, som du dræbte, og ei skal du

længer leve, om du tor slaaes med en en-

lig Mand." Men Vidga lod som han horte

det ikke, og fed nu paa det aller iilsomste.

Og end raabte Kong Didrik anden Gang^

og bad ham bie, om han torde,
, og sagde

at dette var Skam, at flye for en enlig

Mand, som vilde hevne sin Broder." Da

svarede Vidga: ^Jeg dræbte din Broder

*j sandsynlig Moiel*
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nodig, og ei havde jeg dræbt ham^ om
jGg ellers havde kunnet beholde mit Liv,

om jeg kan bode dig dette med Guld

Solv^ da vil jeg vist bode det." Og
red han alt iivad hans Hest kunde fare

^i^sited, men Kong Didrik satte elter ham,

da de nu kom ned til Soen, gprang

Vidga ud i den. Didrik var da kommen
h^m nær og skjod sit Spyd til ham, og i

^^t samme sank Vidga i Soen^ men Spyd-

skaftet stod tilbage, hvor det havde trufTet

1 Jorden i Aaens Munding
j

og der saaes

^ctte Spydskaft endnu i mange Tider

^ereiter-

5i4. Nu red Kong Didrik tilbage

hvor Kampen havde staaet. Der saae,

•'^^n da falden mangen Mand , Ven og

'^t'ænde. Han kom derhen , hvor hans

Broder laa. Da sagde han ; ^^Der ligger

Broder! det er mig en stor Sorrig,

du er saa faren bort. ' Og han t6g hans

^'^jold op, og bortkastede det Skjold, som
^^£111 bar, da det var saa ilde tilredt af de

^^^ange Hug, at han ei kunde bruge det.

8 ^iu gik han hen, hvor hans Junkere

^^re faldne jned deres fortrinlige Brynjer,

^8 du sagde Kong Didrik: É^Mine kjære
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Herrer! Det er mig den storste Sorrig,

at jeg har mistet eder lo, og hvor kau

jeg nu fare hjem til Susa; og det veed Gud
med mig^ at hellere vilde jeg have havt

store Saar selv, naar I kun vare uskadte."

Og nu gik Didrik bort, og alle hans

Mænd samlede sig om ham. Da sagde

Didrik: ,^H6r nu Markgreve! bær du ni^^

, Hilsen hjem til Huneland til Atjtila og Dron-
ning Erka; aldrig mere vil jeg komme der,

^ saa mangen god Helt som Konning Attil^

har mistet for min Skyld/* Da svarede

Markgreven og mange andre Hovdinger:
^,Ei skal du saa gjore; det kan ofte hæH''

des i Kamp, at Hovdinger miste deres

kostelige Helte, men faae dog selv Seier;

saalede? som det er gaaet her, og ei skal

du lade Modet falde, om du end har wi"

stat dine Junkere
j vi skulle nok te^e

Dronning Erka, at liun skal give sig til'

freds, om hun end liar mistet sine SoO-

ner, og vi skulle alle hjælpe til, at Kon-
ning Attila ei skal mindre r^ære din Ve^
end tilforn." Hertil svarede Didrik, ''^

udlod sig med, at han aldrig vilde faic

hjem efter denne Sagernes Vending; Jo^'^"^

jeg lovede Dronning Erka det," foiede Ji^o
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tcat jeg skulde bringe hende begge

^ieiidtis Sonner, og det har jeg nu ikke

tidfort.'^ Da gik alle Hovdingerne og

Ilidderne til Kong Didrik og sagde: ^tGode

fterre Konning Didrik ! drag hjem med os til

^^neland. Vi skulle hjælpe, saa at Kon-
^^^Jg Attila og Dronning Erka ei skulle være
^^iudre dine Venner end tilforn. Men vil

ei drage tilbage til Huneland, da ville

alle foJge dig, om du endnu engang

stinde mod Konning Ermenrik, og soge

vinde dit Rige tilbage.'* [Da svarede

^oiig Didrik]: <jDet vover jeg vist ei, at

^ykke længere frem med Konning Attilas

saa ilde det er gaaet mig, og hellere

jeg drage hjem med eder.-' Og au
^^oge de hjem til Huueland til Kong
^tUla.

3i5. Da nu Kong Didrik kom hjem

Susa, gik han til et Huns og vildo

ingen Maade gaae til Kong Attila.

larkgreven gik nt ind i Kong Altilas Hal
for Kongen og sagde; <;Hil være eder,

honning Attila (^Velkonmien , Mark-
^^^^e!'' svarede Attila, ,,hvad Tidender kau

mig om eders Færdj lever Kon-
S Didrik og have Hynerne faaet Seier

I
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eller ei; hvordan er det gaaet eder, vel

eller ilde?^' ,,Konmng Didrik lever/' sva-

rede Markgreven, ^^og Hanerne have sei-

ret i Kampen, og dog er det gaaet os il^^'

fordi vi have mistet vore Junkere Erp

Ortvin." Da Dronning Erka horte dette, gr^^

hun, og ligesaa næsten alle de, der vare

de i Hallen. Da sagde Kong Attila: .»Hvo

ere faldne af Hanerne med mine Sonner-

Da svarede Markgreven: <cMange kostehg^

Helte, den forste Mand Detler, Konniii?

Didriks Broder^ og din gode Ven, Herti^SI

Nodung, Hjalprik og Vildifer og Ulf^r^

og mange andre Helte og store Hovding^^'

Dog have Omlungerne mistet for os dol>"

helt saa mange Mænd, men paa Fl^S^^^

undkom den storste Deel af Konning

menriks Hær/'' Da sagde Kong Attila: a^^'^

der os mandigen modtage denne Tiden^^^^

de røaa falde , som ere bestemte til D^'^

den, og ingen Mand frelser enten

Vaaben eller megeji Styrke, naar han

skal doe, og dette viiste sig fuldehg

denne Færd, thi uagtet de fortrinlige
^'^^^

ben, hvormed mine Somier Erp
j

vin og deres Fostbroder Detter vaje ^

rustede*, saa liggé de dog nu der[nedj '
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^6(Ie." ^JJyot er nu min gode Ven Konning
I^idrik?" spurgte Kongen. Da svarede en

^^ardskarl: ,J et Stegerae sidder Konning
^^drik tilligemed Mester Hildebrand, aflorte

*^^tes Vaaben, og ei vil han komme for eders

saa ilde er han tilmode over, at

har mistet eders Sonner." Da sagde Kong
^|Wa: ^^Kald nu min gode Ven Konning
^dfik ind !" Da ginge to Riddere hen, hvor

^
^^g Didrik sad, og bade ham gaae ind

Kong Attila, og sagde, at de vare send-
*® efter ham. Kong Didrik sagde, at han
y^i* altfor bekymret i Sindet til at han vil-
de Ir*^omme til noget Menneske. Ridderne
^*'^ge tilbage, og berettede Kong Attila, at

Didrik var saa ilde tilmode, at han

vilde komme for hans Aasyn*

2i6. Dronning Erka stod nu græ-

og ^^^^ hende .mange af hendes

^^^^'^^^iider, og gik hen hvor Kong Didrik

^ ' og da hun Ji.om i Huset, talte ]}un til

Didrik : (^Gode Herre !" sagde hun,

de
værgede sig mine Sonner, for

faldt i'j Da svarede Kone Didrik med stor

cci^rue! vist vare de brave Helte, og

^j^jj^^^Sede sig vel, og ingen af dem vilde

tjj ^
^ de andre.'* Da gik Dronningen

og slyngede sine Arme om hans

ikke
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Hals og kyssede ham.' ^,Gode Ven, Konniiig

Didrik!'* sagde hun, ,cgak nu ind medxnig

i Konning Auilas Hal og vær velkom"

men og munter. Ofte er det gaaet sad'

som nu, at de Mænd finge Bane i Kam-

pen, hvem Skjæbnen havde Saadant bestemt

,

og de, som beholde Livet, maa dog ved-"

blive at sorge for sig selv; ei nytter det at

begræde dode Mænd, Herre! vær nu niuii"

ter og glad og velkommen hos Kon"^^^

Attila og gak ind med mig!'" Kong Pidr^

stod da op og gik ind med Dronning Ef^^

i Hallen ; men da han kom for Kong

tila, stod Kongen op og bad Kong D^di'^

være velkommen, kyssede ham og sagd^'

at deres Venskab nu ei skulde være mi|^

dre end tilforn ,
og bad ham sidde hoS ^^o'

Og dette tog Didrik gjernp imod, og

var nu hos Kong Attila i lang Tid.
^

317. To Vintre efterat Slaget
sto

ved Gransport blev Erka syg, og d^^'^J

Sv^rdom var farlig, saa at enhver kuu

see, at hun vilde ei have længe tn^

om Sygdommen ei lindredes noget, saaV^
^

som varden. Hun sendte da Bud til K^^^^

Didrik og bad ham komme til sig,

han spurgte Dronningens Svaghed,
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strax til hende. Da^ sagde Kong Did^

<(Det vil blive for Alle den storste

Sorrig
j om du maa bukke under for

^^nne Sygdom, qg derved vil Huneland
^^^e et betydeligt Skaar, om en saa dyre-
^^1* Kvinde doer bort^ og det veed Gud,

livis saa skeer, da mister jeg een af

^ine bedste Venner." Og nu sagde Dron-
^^^g Erka : ,(Herre Kpnning Didrik ! du har
"Roeret vor og Konning Attilas store Ven,
^§ ii^eget hår du styrket vort Rige, og for

^^get Godt have vi dig at takke
,
og nu kan

hænde sig saa, at denne Sygdom af-

^^yder vort Venskab j tlii vil jeg nu,
du modtager af mig Vennegaver; jeg

give dig femten Mark Guld i et Bæ-
og tillige en heel Klædning, skaaren

-^iirpur, saa at Ingen eier et kostbarere

^^^demon," ,cDette skal" sagde hun, (^være

Hædersklædning. Jomfru Herad '^), min
^^like, hende vil jeg dernæst give dig

, og
^^^^ du saa hendes Formynder!'^ ^^Gode Fru
^^^^^ 1^

sagde Kong Didrik,. uVistnok er din

^ ^^Uft kaldes nu herefter sanvel i begge Codexcrne,

•Om
i p Herad, men er vel den samme, som forhen

^ ^- blev kaldt Berta hin Hofiige, jfr. Kap. 64.
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Sygdom farlig; meget Venskab viser

os nu som for, og at miste dig er

Konning Attila storre Tab, end om baH

mistede den storste Deel af Huneland
'

Da var Kong Didrik saa sorrigfuld, at b^^

ikke kunde tale mere, og han græd s*^'^

et Barn og gik bort. Og endnu sagf'^

Dronning Erka: ^^Hvor er min gode

Mester Hildebrand ?" (Jier er jeg,'^ sagde h^n?

og gik hen til liende. Hun tog da

bedste Guldring af sin Haand, og gav h^"^

den^ sigende, at de skulde skilles vel

atter findes. Da sagde Hildebrand: ^.Fru^'

Gud lonne dig for denne Gave og w^^"

ge andre, som du for har givet mig, og

alt det Venskab, som du har udviist ni^^

mig og Konning Didrik." Og nu S^^

Hildebrand og alle de, som vare tilsted^'

Dronning Erka sagde derpaatil sine Ridderj^^

tcKalder Konning Attila skyndsomt (il ti^^é'

Og da disse Riddere havde berettet hend*^^

yErende , stod Kong Attila op, gik til Vro^^

iiingen^ og spurgte, hvadOnske hun h''*^

til ham. Hun svarede: fjiin mægtige 1^^^^

ning Attila, nu kan hændes, atviskill^^?

Ja er du uden Kone, og det onsker

vel ikke; sog dig derfor en god og ^0
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Kcfne, som det anstaaer dig', men om
tager en ond Kone, da kommer du og

^ange Andre til at undgjelde det. Gode
Kerre Konning Attila! lag digei en Kone af

•^iflungeland og ei af Aldrians Slægt; thi

^iii du gjor det, da kommer du derfor til

Undgjelde, og af ingen Ting vil der op-
^taae saa meget Ondt for dig alle dine Dage
^S'for dine Born, som heraf, hvis du saa-

^•^^es handler mod mit Onske." Og da
^uji havde dette talt, vendte hun sig om
% endte sine Dage. Da nu Dronningens
Gudeligt spurgtes, sorgede og græd over

^^ude hvert Barn og hvert Menneske i

^^^^ Hupeland og mange andre Steder, og

Sagde Alle, at aldrig kom til Huneland

dyrebarere Kvinde eller Een, som havde
SJ^rt Piere godt end Dronning Erka, og
ti 11

'

fi^) at ingen Kvinde i Huneland havde

niaiigg Mennesker begrædt.

5 18. Kong Attila lod for Dronning
^^as Lig anrette en hæderlig Begravelse,

8 huu I^Iqx jordet foran Borgmuren, og

hendes Grav stode Kong Attila og

^^S Didri](; og alle de dyrebareste Mænd,

r^^^ ^^^e i Susa, og Alle fældede paa ny
^^^er over hendes Dod.
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Tyvende Fortælling -

Sigurd Si^ends Endeligt.

3ig. En Borg i Nifliingeland hed^^^

Vennintza*). Derover herskede Kong Gnn-

nar og med ham hans Brdder Hogne

den tredie, deres Svoger, som har vøer^^

den navnkundigste af alle Konger og Ho^*"

dinger baade i Sydlandene og Nordlandene*

Denne Berommelse skaffede ham hans StyT^^^

og alskens legemlige Fiddkommenhederj

hans Hoimod, Klogskab og Fremviisdoi"?

det var nemlig Sigu/'d Svend ^ som haV^^

tilægte Gudrun % Kong Aldrians Dat*^'^

og Soster til Kong Gunnar, som haV*^^

den mægtige og favre Bryuhild Bu<^'^^

(I

Datter tilægte. Og fra den ^ Tid Sig^^'

havde faaet Gudrun, var deres Rige i

gen Anseelse, da' der vare samlede f^^^^

mange] Kæmper, for hvem alle fryg^^^^^

og de eiede mere Guld og Solv end an*

*) Vcrniista, B; Vcrniza , V O: Worms,

Nu kaldes hun i A Ixnge Giimhild,

I
-~ F

1



Konger. De vare gavmilde men grtimlrne

^od deres Uvenner, men indbyrdes vare

de saa gode Venner, som om de alle vare Bro-
dre. Og Sigurd Svend var i alle Henseen-
der deres Overmand. Hans Hud A'^ar saa

taard som en Vildgalts Skind eller Horn,

ikke kunde Vaaben bide paa ham uden
^liidt imellem Skuldrene, hvor hans Hud
Var som andre Menneskers.

^

020. Det hændte sig nu engang, at

t^i'onning Brynhild gik igjennem sin Hal,

^8 der sad Gudrun
,

Sigurds Dronnings

tog Brynhild til Orde : c(Hvi er du saa

^^*^lt, at du ei staaer op for mig.'^ Da sva-

^Gde Gudrun: ^^El haaber jeg, at der skal

^^ndes nogen Dronning i Verden, som jeg

^'^liover at vise Ærbodighed, da jeg har

•^^aet den Konning, som er navnkundigst i

^1 Verden." Da svarede Brynhild: ^^Med

^^^S kom du til Sigurd, men jeg skal dog

^^i'ske over dig, og dernæst .skal du lobe
soin en Hind gjennem Skoven efter din

^'^^usbond SigurdSvendj thi dertil er dubedre

til at være Dronning i Nillungeland."

^^di^un svarede: ct[Hvi bebrei?]er du mig

anforcr 'det til min Forhaanelse og
^rn, hvad jeg troede skulde vacre til min

H h
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Ære og Hæder, at Sigurd Svend er niin

Mancl]; du har her begyndt en Leg, saa

at du vel onsker, vi tales flere Ting ved,

hvad dig kan være enten til Ære eller

Vanære- Svar mig paa et Sporgsmaal^ som

jeg vil gjore dig : Hvo tog din UsJcyl^^?

eller hvo var din forste Mand?" Da sy^""

rede Brynhild: ^cDer har du gjort mig

Sporgsmaal, sotn jeg A'"el veed at svare pafij

og mig er til ingen Vanære: Hin mæg"
tige Konning Gunnar kom til min Borg og

med ham mange Hovdinger, og med mii^^

Venners Raad tog jeg ham til min Man^j

eftersom Sigurd ved Svig var mig bero-^

vet, og med Konning Gunnar drog

hjem til Niflungeland, og det vil jeg

skjule for dig og ei for nogen Anden, at hai^

er min tidligste Mand og min Huusbonde-

Da svarede Gudrun: ^^Nu lyver du, ^oi^

jeg ventede j den Mand, som forste Gai^S

tog din Uskyld, hedder Sigurd Svend."

svarede BrynhiJd: ^^Jeg var aldrig Sigi^^

Svends Kone og han aldrig min Huusbond^'

(cTil Beviis paa hvad jeg siger,'' sag^^

Gudrun, ^/remforer jeg her denne Gul^'

ring, som han tog af dig, da han havd^

taget din Uskyld. Denne samme R^'^^



han af åig og gav mig." Og da Bryn-^

'^^Id saaé cTenne Guldring, kjendfe hunden,
^8 kom nu i Hu, hvorledes det var gaaet,

nu fortrod hun bitterh'g at have be-
Syncit en Strid i saa Manges Paahor, og
livis Ende' blev, at Ting, som for vare

'*'^julte, kom til almeen Mands Kundskab.
•^^ forfærdelig Grumhed nærede hun der-
^^^'^ mod Sigurd, fordi han Saa olte og saa

bitterlig havde sveget hende, og hun gik

^^i'Paa ud af Borgen.

52 i. Hull saae nu tre Mænd komme
gidende til Borgen; det var Kong Gunnar^'

^•^gne og Gernost, og hun gik imod deiÆj

grsed bitterlig og sonderrev sine Klæ-

De havde om Dagen redet i Skoven
^tjHge I3yj,^ Da de nu saae Brynhild, hvor-

j" ^3 hun teede sig, og de ei vidste, hvad

harmede sig over, standsede de deres

^

t^sie.
J3^ sagde Dronningen; ^Hin ma?g-

y^ Konning Gunnar! jeg gav mig i din

^^^5 Qg forlod mit Rige og mine Venner
t> roender, og alt dette gjorde jeg for din

iiu^'^^''
Enten skal du eller en anden 'Mand

^it^Vne min Beskæmmelse, og vil du nu

min, da maa du dos; hevne din
gen c-

' ^^gUrd Svend har aabenbaret eders

H h 3

Op
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Hemmelighed og, fortalt sin Kone Gudrun

Alt, hvorlunde du betroede dig til ham, saa

at du overdrog ham at tage min UskyWf

da du selv iklce mægtede det. Dette saiH""

me bebreidede Gudrun mig i Dag ligefor

alle Folk.'^ Da svarede Hogne: ^Du

mægtige Dronning Brynliild ! græd ei lijen-'

ger, tal ei derom, og lad som dette ei

skeet." i(Ja det kan jeg vel godt lade,", svab-

rede Brynhild; ^^Sigurd Svend kom til edet

som en fremmed Vandringsmand, men

er han saa stolt og saa mægtig, at det

"vil vare længe, ior alle I ville tjene haJ^>

^ saa kom han forste Gang til mig? ^^*

liaA ei kjendte sin Fader eller Moder

ingen af sine /Etmænd ..Frue!'' sagd^

derpaa Kong Gunnar, t^ei skal du gras^^V

Sigurd Sveiid skal ei længer være

Herre, og min Soster Gudrun skal eiv^'^^^

din Dronning," Hun standsede da

Gx-aad, og Kong Gunnar red med all*^

Brodre til Borgen og gik ind i Hallen, hv^^

haiis Mænd toge imod ham. Og "^^'^^

Gunnar, ligesom ogsaa Hogne og Ge^^^^

*) Jfr. Kap. 148.
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JorJe som de Intet havde spurgt, og det

^aninie gjorde ogsaa BrynhiIcL Kong Si-

gurd var reden ud i Skoven at jage Dyr
niore sig med sine' Riddere, og var ikke

hjemme paa den Tid,

322. Faa Dage derefter kom Kong
Sigurd Svend hjem aned sine Mænd, og

han kom i Hallen, stod Kong Gunnar
og modtog sin Svoger venlig, og det

s^muie gjorde og hans Brodre Hogne og

'-^ernost og alle de, som vare derinde
j pg

^enne Aften drak de og vare meget nmn-
Ogsaa Dronning Brynhild vai' meget

^^miter. Kort efter sagde Hogne til Konø
Gunnar: ctHerre! naar vil du ride i Sko-
"Vcn at jage Dyr med os alle tilsåniineh.*'

kongen svarede, at han vilde ride ud,' såa-

*^iart det en Dag blev godt Veir. ÉfLer

^^^gle Dages Forlob gik Hogne 'til Steger-

^^'t Og sagde liemmelig til Kokken: c,I

^lorgen tidlig skal du have vor Mad fcer-

^g> og kile Retter skal du gjore saa salte,

er dig mueligt, og bære for Sigurd
Sveud Alt, hvad der er salt!" Og derefter

^^.^ han bort og raabte til sin Mundskjeiik

^ ®3gdo : j^Naar vi spise i Morgen tidlig,

h
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skal du skjenke langsomt for os og Jer-

paa gik Hogne tiJbage.

525, Aarle om Morgenen vilde K.ori§

Gunnar og Hogne ride ud at jage Dyr*

De gik forst til Bords og spiste. Da kom
Sigurd Svend did, og sagde til Kong Guu--

Mar^ ((Hvi 'spiser du saa tidlig j vil du ride ud?

uVi' ville ride ud/' gvarede Kongen »atj^'ig^

Dyr og more osj vil du drage med os elle^*

blive hjemme?'^ Herre ! svarede derpaa Si-

gurd, j^vil du ride ud atjageDyr^ da vil jeg vis*

folge dig." Da sagde Kong Gunnar; »G^^
da til Bords og spiis!'' Qg saa gjorde
inen Kokkea og Mundskjenken havde gaU"

ske gjort, som Hogne havde budet dem-

Da de havde spiist, vare deres Heste før-

dige, og de rede nu ud i Skoven og sa^te

efter Dyrene og sloge yderes Hunde
Men saasnart Sigurd Svend var reden
gik Gudrun til sin Seng og lagde sig

at sove, fordi hun var saa fuld af Had

imod Brynhild^ at hun ikke vilde sid^e

hos heiide, pg pi med hende dele i^o%^^

Skjemt. Hogne red iipget senere fra Ber-

gen end de Andre, og havde talt en l^i^^

Tid med Dronning Brynhild, og i denn^

Samtale bad Brynhild Hogne, at han skulde

f

\
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^age det saa, at Sigurd Svend maatte om-
^omnie om Dagen, saa at lian ikke kun-

komme hjom om Aftenen, og der-

for vilde hun lonne ham med Skjenk af

Guld og Solv og andre Kostbarheder. Men
^ogne svarode, at Sigurd Svend var saa

sior en Kæmpe, at det ei stod i hans Magt,

-'^^en lagde dog til, at han vilde prove det,

'^ni det vilde lykkes. Og derefter red

^ogne ud i Skoven^ men Dronningen bad

ham fare vel og holde sit Ord. De satte

efter Dyrene og fore frem som gode Jæ^
S^i'e, menstundum lob de, men Kong Sigurd

^"^^ den forreste af dem, nu som ellers altid,

havde nu dræbt en Vildgalt, $om de

'^nge havde sat efter. Da Hundene havde

^^aet liid paa den, skjod Hoghe med sit Spyd

^^Idgalten dod paa^ Sledetj og over den
^tode de [nu alle, og skare Svinet op, toge

•^'^dvoldene ud og gave Hundene], det

^lev dem da saa varmt, at de næsten troe-

^ de skulde omkomme af Hede. De gik

j

^^for til en rindende Bæk, og Kong Gunnar
'^Sde sig ned og drak, og Hogne ligeledes

^J^"^ den ene Side af sin Ijroder. Oe
Sigurd Svend til og lagde sig

til Bastkeu ligesom de Asdre, Og da



Hogne havde drukket, stod haai op, og t^g

mt S2-)yd med begge Hænder, .og stak det

niellenx Skuldrene paa Kong Sigurd Svend?

saa at det gik igjennem hans Hjerte og

af Brystet. Da Sigurd Svend iik dette Stik'

sagde han: t(Den Gjex^ning, som du nu

drev, havde jeg ikke ventet af min Svog^i>

og hvis jeg havde vidst dette, medens j^S

stod paa mine Fodder, da skulde mit Skjold

have vordet sonderhugget, min Hjehn splin-^

tret og mit Sværd brudt, for Banesaar j^S

skulde" have faaet af dig; og endda ventet

jeg, at I alle skulde have ligget dode,

jeg var fældet." Og derpaa endte Sigur^

Svend sit JLiiv. Da sagde Hogne; ^fld^

denne Dag have vi jaget efter en Gah,

vi fire finge den neppe Jældet, men
paa en kort Stund har jeg ene fældet

Bjorn og euBoffel, [og vanskeligere skulde det

endnu have været foros hre^ at angribe Sigi^^'^

Svend, naar han havde været beredt, end at

dræbe en Bjorn og en BofFel]/' Kong tiun"

nar sagde: t^Vist har du vel jaget, og den-'

ne Boffel skulle vi fore hjem til min

ster Gudrun, hvorsomhelst hun er.

324. Og nu toge de Sigurd Sv*^i^^^

Lig, Og droge hjem til Borgen. Da ^^^^
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•'^^'ynhild oppe paa Borgen og saae. a't Kong
Gunnar og Hogne og Gernost rede iil Bor-
S^iij og tillige j at de forte Sigurd Svend
^od med sig. Hun gik ud imod dem, og

^^gde, at de havde yæret særdeles heldige

piia deres Jagt. Hun bad dem bringe ham
Gudrun [med de Ord]: (^Hun sover i

^^^^ Seng^ lad hende nu favne ham. Det
^^^t nu Sigurd naaet, hvad han og de

^*^gge have fortjent,*'' De bare nu Liget

paa Loftsalen, men da den var lukket,

•^^^latte de bryde Doren op. De kastede der-

P^a Liget op i Sengen i Gudruns Favnj
^8 hun vaagnede og saae Kong Sigurd dod

sin Side. Da talte Gudrun til Sigurd:

<^fOndt tykkes mig dit Saar; hvor fik du

^^^i her stander dit gyldne Skjold
^

og ex

det sonderhuggct, og iigesaa din Hjelm,
^^'i er du saalunde saaret! Med Svig maa
^ Vasi-e myrdet; vidste jeg, hvo der havde

^^^t detj- da skulde jeg det gjeiigjeldo/'

^ svarede Hogne: cJii blev han inyrdet,

)ogc enVildgaltj [og denne samme Vild-
^^^^ g^vliam Banesaar." Da svarede Gud-

Ij.^"^*
icDenne samme Vildgalt har du været,

^§iie
! og ingen Anden og ond græd

hitterlig. De ginge nu bort Ira Lgft-^



490

salen og ind i Hallen og vare nu muntre?

og Brynhild ei" mindre. Dronning Gud-

run kaldte paa sine Riddere, og viste deni

Kong Sigurds Lig, og de beredte paa

hæderligste om det. Men da denne Ti"

dende spurgtes, at Sigurd Svend var dr^t^^^'

da tilstod hver Mand, at nu ei fandtes "i^"

re i Verden, ei heller vil siden blive baa-^

ren en saadan Mand i Hensyn til Styvk^

og Færdigbed i Hofværk, Nidkjærhed

Mildhed^ hvori han overgik alle Andre?

hans Navn vil aldi^ig udslettes i den tyd^k^

Tunge, ei heller forglemmes blandt nordif^^

Mænd. Kort efter dode Dronning Bry^"

hild.

Een og tyvende Fortællingt

Fasoids of( J)itlev Danskes D'odf

"
[5i25. Kong Hernit'iVilkineland*)^^^^^

en mægtig Mand pg stor Hovdjng ^
^

Jfr, Kap* a7P»



491 .

henseender, saa at han bar Fortrinnet for alle

Konger. Hans Kone var Ostansia*), en

•balter af Kong Huna af Osterrige. Henr-

Stifmoder var saa tryllekyndig, at hun

^'^^gjorde hende i hendes Barndom, og

^^ddeelte hende sin Trolddoms - Konst,
Saa at hun blev ligesaa trylJekyrfilig som
•leendes Stifmpder for hende. Ikke desto-

hindre var Ostansia den skjonneste og vi-

^este blandt Kvinder, men dog var hun
^Gget ondskabsfuld. Desuagtet elskede

^^^g Hernit hende meget.]

326- I den Tid herskede over Ber-

*^^geland Kong Isung hin. Stærke med
Sonner Han var en erklæret Fjende

Kong Hernit, og havde stedse ydet
*^^^g Attila Bistand og gjort Vilkinemæn-

'^^^e meget Ondt. Kong Hernit vil--

gjerne hevne sin Faders Kong
Qsaatrix^s, Drab, lorst paa Kong Attila

^^^^ Kong Didrik og dernæst paa Kong
som han troede var fornemst Aar-

i Kong Osantrix's Dral? **'^*'), Kong

i OstancU,
Jfr. Kap. ac?.

^^rbrodevs, P, jfr. Kap. 116.

^
^ dot Forcgaaende meldes Intel oir\ Isungs Dcakatr

S^lse i disse Krige; jfr. Kap. 113 , 470.
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Hernit samlede sig derfor en Hær, og (^^^^^

med den, til han kom tilBertangeland [tilKo^g

Isungs Rige ; der brændte lian og dra^I^^*^

Indbj^ggerne og gjorde stort Bylte. Koi^S

Jsung og hans Somier*)] bleve ei vaei'?

livad Kong Hernit gjorde. Men da denfl^

liavde gjort saa stort Bytte, og havde dr^'^''

get saa vidt om i Bertangeland^ som 1^^^^

vilde, drog han igjen hjem, uden at h^^^

mistet en eneste Mand.

327. Omsider spurgte Kong Is^^^^^

og hans Sonner, hvad Kong Hernil;
^^^'^^

fitorste Uven, havde gjort. De sainl^^^

da en Hær over hele deres Rige, og drog*^

efter Kong Hernit og vilde hevne sig. J^^^

sendte Bud til sine gode Venner Z)i^/^v/^^'^'^^

ske og Fasold hin Stolte. De toge vel i^^^

denne Ordsendiug
,

og droge med
eM«end Kong Isung imode. Derpaa io^

alle tilsammen ind i Vilkinelaud, br^e^^

Borge og store Herreder og dræbte n^?^^

ge Mennesker
,

og hvor de fore frem,

ilyede Alt, og ingen Mand dristede sig

at skyde et Spyd imod dem. Alle i^y^
^

som sade i Bei tnngeborg« P.
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^ogle til Skovene, andre til Skibe, andre til

"^beboede Heder; nogle flyede dog til Kong
^ernit og berettede Lam denne Tidende,

[^t kommen var i hans Rige] Kong Isung

[af Bertangeland] med fiine Sonner og med
-h^m Ditlev Danske og Fasold hin Stolte^

i Alt havde de fem tusinde Riddere,

^8 ingen Fylking stod for dem, og ingen

* ^sempe torde oppebie dem. Ved denne

'I'idende blev Kong Hernit vred; han
^^ndte Bud over hele sit Rige, at alle Vil-

^^^emænd skulde komme til ham og vær-
8^ hans Land.. Denne Tidende tyktes

'^Ue frygtelig, at stride mod saadanne

^^^mper, som nu vare komne i Vilkineland.

328. Nu samledes en stor Hær om
K•*vong Uernit. Hans Kone Ostansia foer

Og rorte sin Gand*), eller som vi ud-

^^ykke det, huri drog ud at Jiexe, som
*iet Var' Brug i den gamle hedenske Tid,

Y".
^^y^l^l^yiif^^g*^ Kvinder

5
som vi kalde

*^lver, gave sig af med at hexe, Saa-
^^get virkede hun ved sit Hexeri og Trold-

at hun tryllede til s^ig alskens Dyr,

^ cHer vel med andre Ord : bevægedé sit Tryllcred-

skab
, p ijeser urigtig? — gan^, Gud.
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baade Lover og Bjorne og .slore [lyYer\<^*^

Drager; dem tæmmede hun alle, saa

de adlode hende, og hun kunde hidse deirx

paa sine Fjender. Saa berettes i fydske

Kvad, at hendes Hær var sammensat af lede

Djævle, og at hun selv havde paataget sig

en flyvende Drages Skikkelse. Kong Her-

nit rykkede med sin Hær imod Kong Isungy

og der hvor de modtes, kom det til

haardt Slag. Kong Isung og hans Sonii^^^

ginge med deres Banner haardt frem,

dræbte mangen Mand, og nedhug til beg-

ge Sider Mænd og Heste
,

og Hær^^'^^

faldt for dem, hvor de rede frem. P^^

et andet Sted fremred Dillev Danske, og

han tilfoiede mangen Mand Banesaar. [Og

den tredie Fylkiug forte Fasold hin StoU^;

han stred hele Dagen med stor Hidsighed?

og skilte mangen Mand ved sin Hest, saa

at de aldrig saae hinanden mere]. ^^'^^

Axene falde paa Ageren, naar de meie^-?

saa faldt paa den Dag ViJkinemændene.

52g. I det sanimø kom Ostansia

med sin Flok, som hun ved sin TrolddoiJ^,

havde sammendraget. Dragerne floi ovt^*

Hæi-en og dræbte Folkene med deres Klt^^i'

og Munde, Loverne baskede og bed«^^

\
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C^g ligeledes BjorneneJ, og selve Ostansia

som en Drage over Hæren, og hidsede
^^le X>yj. Qg Drager til at slaaes. Kong
Jsutig og hans Sopner saae nu, hvorlunde

^^^^He onde Flok gjorde dem megen Skade;

gav da sin Hest af Sporerne og

^P^^ndte sit Spydskaft fast, der var [den
^^^^ Deel af el] i tre lige Dele spaltet

^^Wræ, og saa hoit som dette var, saa

^^^^ Var og Skaftet. Da han nu saae, hvor

oucle Drage floi^ der af dem alle var

storste og skrækkeligste, da skjod

Spydet efter den. Men Dragen saae,

^Hunde dette store Spyd floi mod den
^8 klukkede sig, saa at han skjod feil af

^^^^1 og derpaa slog Dragen ned paa

j^l^^gen og greb ham med sin Mund og

^ ^^^^ saa at den dræhte og slugte ham-

^^^^^ saae den ældste Kongeson, fiiom var

stærkeste af dem; han stak da Dra-
med sit Spyd gjennem

.
Foden oj) i

^^^^j men den vendte sis ved Stikket,
Og
- b^'eb ham med becee sine Kloer saa
tast

> at de gik igjennem Bugen og han
^ den Maade blev dræbt, doa; havde

'uiorn draebt en L5ve og en Bjorn.

yngste Kongeson Loranlin havde
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iniidlerticl dræbt en Love, og enclnxi saareJ^

han en Drage tildode, men denne Drag*^

gav og ham sit Barlesaar med sine

Saalænge stod denne Kamp, at Loven^,^

og Dragerne liavde næsten alle ladet dex'^s

Liv for Isungs Sonners vældige Hug.

nu var og Kong Isung dod tilligemed

hans Sonner for Dyrene og Dragerne^

Intet uden [Ostansias] Trolddom haV«I^

formaaet at seire over dem.\

55o. Fasold hin Stolte lod bære

Banner midt frem i Vilkinemændencs li^^

imod Kong Hernit, og der opstod

haard Kamp mellem begge disse tvcU^*^

Hovdinger. Fasold havde med sin
^^^^

Haand di-æbt mange hundrede Vill^^'^^

mænd, saa at han varmeget saaret og

af Kampen. Kong Hei*nit red da i^^^

.

ham, og stak til ham med sit Glavi^i^

hans Biyst, saa; at det gik ud nicll*^'^

Skuldrene, og han faldt dod af sin H^^^'

Dog var deu: storste Deel af hans

forud falden. Dette saae Ditlev* DaW^J^^^^
•

der hvor han stred, og Ijavde fældet
^,

kinemændcne . saa at Ijicencs Dy^^S*^

laa lavere end hans Sadel raffede' i

t

Han havde 02 mistet næsten alle sine
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selv var han meget liaardt saaret, men
ikke desto mindre red han djærvelig ind i

^ilkinemsendenes Hær for at hevne sin

Itjære Ven Fasold. Han slog da sin Hest

^ed Sporerne, og stak sit Spyd til Kong
Kernit i hans Skjold, saa at det tog Skjol-

det og hans dobbelte Brynje sonder, gik

^^d under Armen og sonderskar Skuldrene

8® igjennem ved Skulderbladet, saa at

J^ongen faldt af Hesten til Jorden. Ditlev

Iranske dræbte der med sit Sværd man-
gen god Mand over Kong Hernit, og '

^ange flyede og kun faa stode tilbage*

floi den værste Drage over Ditlev med
Sæbende Mund og vilde tilloie ham Bane*

l^itlev stak med sit Glavind op igjennem

^^'^gens Mund, saa at det gik ud ved

^^'sen; men Dragen spændte ham med
Sine Kloer og slog ham med Vingerne og
Qd sig falde heelt ned over ham, og saa^

^^^^s fik Ditlev Danske Bane og Hesten
^^der ham. Og da alle Kæmperne af

^i*tangehøeren vare faldne, holdt. Vilki-

^^^^»asiidene ei op, forend hvert Mands
af Bertangehæren var dræbt.

^01. Vilkinemændene fandt deres
^^^^ Kong Hernit haardt saaret af store

I i
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Saat; de bare ham da med sig og lode

komme de bedste Løeger, som vare i Vil-"

kineland at læge ham. Da Kong Hernit

var kommen hjem i sin Borg, var hati*

Kone Ostansia syg. Da mærkede Kong

Hernit, hvorfra den Bistand var kommen?

som Dragerne og Dyrene havde ydet ham?

og hvor tryllekyndig hans Kone var
5

tre Dage derefter dode hun med liden Be-

rommelse. Kong Hernit blev igjen hel-"

bredet af sine Saar, og styrede nu

Rige saa som fortælles i hans Saga,

udforte mange store Bedrifter, medens h^^

var Konge i Vilkineland; og om ham

en stor Saga, uagtet der nu her i^^^

bliver talt mere om hans Hændelser.

To og tyvende Fortælling

Gudruns lieun.

53i!. Kong Attila spurgte nu,
^

Kong Sigurd var dod, og at hans ^^^^^

Gudrun, som i Skjonhed off Forstand

Fortrinet for de fleste Kvinder,
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^^vede. Han havde nu ingen Kone; thi

^*^ndte han derfor Bud efter sin Frænde
^sid

, at han skulde komme til ham.

da Hertugen spurgte, at hans Frænde
'^oiig Attila vilde tale' med ham, drog han

Susa, og med ham tredive Riddere.

^^^g Attila modlog ham meget vel og

^^gde, at han havde sendt ham Bud, og
^^^de, at han skulde drage til Niilunge-

'''^"d. Kong Attila vilde beilc til Gudrun,
K*vong Gunnars Soster, som Sigurd Svend
^^''^vde havt tilægte. Hertug Osid sagde

,

han vilde drage, hvorhen Kongen vilde

^^ude ham. Osid beredte sig til denne
^^i'd med megen Anstand og Pragt, og

^Vde tredsindstyve af de belevneste Rid-
.^^^ og mange vel udrustede Svende med

^^S' Han fortsatte Reisen, til han kom til
Jv* n
y^J^geland og traf Kong Gunnar i Vep-

^^lutsa^ hvor lian blev, vel imodtagen

^ dvælede nogle Dage. En Dag bad

^ Kong Gunnar tilligemed Hogne og
^*^^nost at træde sammen med ham til en
^j^'^tale; Qg da de vare komne til M6-

j^J/
^""S Hertug Osid til Orde: ,,Konning

1
^ af Susa sender Konnins Gunnar og

.

^iodre sin Hilsen
j

Konning Attila

I i 2
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onsker sig tilægte eders Soster Gudrun med

saa meget Gods, som det sommer eder

sende ham, og han vil være eders Ven;

men lor jeg drager herfra igjen, vil jeg

hore mit Ærendes Udfald, hvorlunde det

skal være." Kong Gunnar svarede n"'

j^Konning Attila er en mægtig og stol*

Hovdingj ville mine Brodre som jeg,

skulle vi ei nægte dette Giftermaah"
'

svarede Hogne: „Saa synes mig, som

monne være os stor Hæder, at Attila faaef

vor Soster, thi han er den mægtigste af all^

Konger. Derved ville vi blive storre Msen^l

end vi nu ere , men dog komme "^^

forst til at foredrage Sagen for hende?

thi hendes Sind er saa stolt, at ei

Konning Attila og ei Nogen i Verden i^^^

hende uden hendes Villie." Gernost

dem raade, og tyktes, at det var god*^

saaledes som dem syntes. Nu droge Ko^^

Gunnar og Hertug Osid til Gudrun ?

Kong Gunnar fortalte denne Tideude

spurgte^ hvorlunde hun syntes om dett^

Giftermaal^ men hun sagde, at hun ^^^^

toide nægte at tage Kong Attila

Mand, saa mægtig en Konge var han;

saadan en Mand var sendt at udfore 1^
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•trende, at hun vilde heller sige ja end

^ei dertil. Og siden underhandlede hun
Og Herlugen og Brødrene om denne Sag,

saa at dette Giftermaal blev besluttet. Og
derefter beredte Osid sig lil at ride hjem.

Og da han var heelt færdig, tog Kpng Gun-
nar et guldbeslaaet Skjold o^ den Hjelm, som

Sigurd Svend havde eiet, tilligemed de for-

trinligste Vaaben, hvilket althan gavtilHertug

Osid. Og de skiltes derpaa ad som gode Ven-
der. Hertugen drog hjem til Huneland, o^

fortalte Kong Attila hele sin F**erd. Kon-
gen takkede ham meget og sagde, at hans

•Pserd havde hayt det heldigste Udfald.

553. Kort derefter beredte Kong At-

^^la eig til Reisen tilligemed Kong Didrifc,

^§ de droge til Vermintsa j der blev da holdt

^t anseligt Gilde, paa hvilket Gudrun blev

Sift med Kong Attila. Efterat Gildet var

^orbi^ red Kong Attila bort. Og ved

^J^ilsmissen gav Kong Gunnar Kong Did-

Hesten Gråne , soni Kong Sigurd

^Vend havde eiet, og Sværdet Gram gav

Markgreven
,

[men Kong Attila gav

^^ii*saa meget Solv, som ham vej anstod].

§ derpaa skiltes de som gode ^Venner.

^^«g Attila red med Kong Didrik hjem til



sit Rige qg passede det en Stund; nien

hans Kone Gudrun begræd. Jiver Dag sin

kjære Mand Sigurd Svend.

334, Da syv Vintre vare forlobne>

efterat Gudrun var kornmen til Huneland;

skete det en Nat, at hun talte til Y^ong

Attila: icHerre! det er mig eri stor Sorrig?

at jeg i disse syv Vintre aldrig har s^^-

niine Brodre, naar agter du vel at 'by^^

denj her hjem? Jeg kan fortælle dig

Tidende, som piaaskee du ^alt for

hortj at Kpnnipg Sigurd Svend var saa P&

paa Guld, at ingen Konning i Verden Qi^^^

saa meget, og det have mine Brodre,

ej ville de unde mig saa meget 3pm

Penning deraf, skjondt det tykkes mig ri-^

meligere, at jeg [som hans Kone]

dette Godsj pg det skal du vist vide,

pm jeg faaer det, da skal du eie det

i Forening med mig." Kongen tænkte P^^^

dette, pg vidste, at det forholdt sig s^^^

men Kong Attila var meget gjerrig,

det tyktes ham ilde, at han ei havde fa^^*

Nillungeskatlen; derfor svarede lian s^^""

Junde: ,Jeg veed, Frue! at Konning

gurd eiede meget Guld; forst det,

han tog imder den ^toi-e Drage, 5om J^^^^
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dræbte *); dernæst det, som han fik i Leding,

Og tillige det, som hans Fader Konning

Sigmund havde eiet; og alt dette maa vi

nu undvære, men dog er Konning Gunnar

Vor bedste Ven. Nu vil jeg, at du byder

dine Brodre her hjem, gom du on'skede, og .

skal jeg da Intet spare for paa det anseligste at

^Urette et Gilde.'* Dermed sluttede de deres

Tale for den Gang. Kort Tid derefter lod

Gudrun**) fem Sendemænd kalde tilsig; hun

herettede dem sit Ærende og sagde, at hun vil-

de sende dem til Niflungeland; ^jOg til denne

fterd,-" vedblev hun, (jskal jeg udstyre eder

^ed Guld og gode Heste og kostbare Klæder,"

Uua beredte derpaa deres Færd paa det

»^nseligste, og gav dem med Kong Altilas

sit f-get Indsegl. Disse Mænd droge

derep Vei til Niflungeland og traf Kong
Gunnar i Verminlsfl' Han tog vel imod

^hi Svoger Kong Attilas Afsendinge, og de

*^^ode der god Behandling. Nu stod han
* ^P> som skulde frembsøre Ærendet, og gik

Kong Gunnar og sagde: ^^Konning Attila

Sus£v pg hans Kone Gudrun sender Hil-

'

) Nu kaldes hun fremdeles Gud^wn i A,
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sen til Konning Gunnar og hans Brodre
Hogne og Gisler og Gernost, og til alle

deres og hendes Venner. Vi ville byde
eder hjem til HoiUd og Venskabs - Gilde i

vort Land; Konning Altila er nu gammel,
og det er h^m besværligt at styre sit Rige,
og hans unge Son Aldrian er kun faa

Vintre gammel. Nu synes os, som Imed eders
Frænder monne være meest berettigede til at

styre dette Rige, saalænge.han ei for sin Al-
der er istand til selv at passe sit Rige. I

iunne derfor nu komme efter vor Ordsen-
ding og gaae paa Raad med os om Landets
Styrelse, hvad Beslutning vi i denne Hen-
seende, bedst kunne tage. Og kunne 1
fore med eder saa mange Mænd, soi»
eders Hæder fordrer. Lever velj»

535. Da nu Kong Gunnar havde leest

dette Brev, kaldte han paa Hogne, Ger-
nost og Gisler. Dem foredrog han Sagen,
og spurgte, hvad Beslutning man skulde tage.

Da svarede Hogne: „Det kan være, Herre!
at du vil drage til Huneland til Konning
Attila, men hvis du drager did, da vil hver-
ken du eller nogen af dem, som folge dig,

komme tilbage; thi vor Soster Gudrun er

en trolos og snedig Kone, og det kan hæn-
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^cs, at hun ponser paa Svig imod os." Da
svarede Kong Gunnar : ^(Konning Altila har

Sendt mig Bud med Venskab • at jeg skal

'^omme til Huneland, og disse Mænd. fare

^ed Sandhed. Men hvad det Raad an-

S^aer, Hogne! at jeg ikke skal drage did,

er det ligesom det, din Moder pleiede

give din Fader, hvoraf Udfaldet gjerne

^^r, at det Sidste blev værre end det Forste-

t^erfor vil jeg nu ei folge dette dit Raadj

forvist vil jeg reise til Huneland, og

Reuter jeg, at jeg kommer tilbage, om saa

J^g (5nsker, og at hele Huneland, for jeg

^^3ger bort, vil være overgivet i mia
^^Id

j nien du
,

Hogne ! kan folge mig

du vi], eller sidde hjemme og passe

Rige, om du ei vover at reise.'* Da
®^8^e Hogne: ,,Ei taler jeg dette, fordi

§ mere ban^^e for mit Liv end du for
dit

^
> og ei frygter jeg for Strid mere end

^
> ^^en med Sandhed vil jeg sige dig, atom

^
drager fil Huneland, da vil, hvad entea

^^^ger med mange Mænd eller med faa,

^
een komme med Livet tilbage. Men er det

^^^fasle Villie at drage til Huneland, da vil

ikk
^^^^^^^ ^^^^^ tilbage. Mindes du dog

hvorlunde vi skiltes fra Sigurd Svend,
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roen om du nu ei mindes det, da monne

vor Soster Gudrun det mindes ;
og hm^

skal minde dig om det, naar du kommer

til Susa." Da svarede Kong Gunnar: „Uag-

tet du er saa bange for din Soster Gud'

run, at du for hendes Skyld ikke tor reise,

saa vil jeg dog alligevel drage did." H5gn^

blev nu vred over, at hans Modrene sa

ofte blev ham bebreidet, thi stod han op>

og gik ind i sin Frænde Folkers Hal og

'sagde: „Du skal drage med os til Hune--

land, som Konning Gunnar har beslutt

^

efter Gudruns Ordsending; og med <>

skulle fare alle vore Mænd, og væbne

paa det raskeste, men kun de ene

4rage med os, som .have Mod til Strxd.^^_^

536. Dronning Oda, Kong
^

nars og Gislers Moder, gik til ^^vS^^^^^

„ar og sagde til ham : ,.Herre ! jeg har dr^^^

en Drora, gom du skal hore: I V^o

syntes jeg at see vort
^^^^ ^^^^^,,,e,

Fugle, og Huneland derimod fuldt ai
j

som alle vare dpde; nu horer jeg,

Jiave beshUtet eder til Huneland,
^^^^^^

af denne Færd, aner jeg, vil komme
^

ke baade over Niflimgerne og ^^""^''j
^J-^ge

det kan man være sikker paa, om
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did, ^at Mange da vilje lade deres Liv
Gjor derfor, hvad bedre er. Herre! drag ei
thi km Ondt alene vil folge af de^e Færd.-'
Da svarede Hogne : ,,Kouning Gunnar har

besluttet denne Færd, og ei bekymre
^1 os om I gamle Kvinders Dromme; kun .

hdet Godt vide I." ,,Kong Gunnar," svarede
JJronningen

, „maa raade for sin Færd, og
J^gesaa du, Hogne! men min unge Son
J^isler, han skal blive hjemme." „Ja !" sagde

_

»sier, „hvis mine Brodre drage bort, yil
Jeg ei blive siddende hjemme:'' og han to?
»me Vaaben,

557. Kong Gunnar sendte Bud over
»ele sit Land, at til ham skulde komme

j^'le de Mænd, som vare de raskeste' og
^^Ppreste og ham meest hengivne. Og da
^Jlrustningen til denne Færd var heelt

I

^J'iis, havde Kong Gunnar ti bundrede
^^*ve iviænd, vel udrustede med hvide

hvifs"^^^'
^^"""^^ Hjelme, skarpe Sværde,

"J'^ ^^J^^'^'^ og hurtige Hesle;

»eba
^""^ hjemme mangen faver pg dy^

^gsrj^""''
^"^""shonde, sin Son

»lurs n'''''
^^^P^'''^°sHog"«^o"gCiun=.

\^
wl Mærke paa hele sin Rustning en

j
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gylden 6rn med Kronej ogsaa Hogne bar

en Orn paa sit Harnisk, men uden Kron«-

Gernost og Gisler havde rode Skjolde, mær^

kede med en gylden Love, og samme M^^^

ke havde hele deres Harnisk, og deraf

kunde man kjende dem, hvor de red^*

Niflungerne begave sig nu paa Reisen ^

og fortsatte den, til de naaede Rinen?

der hvor Dyna *) og Rin forene der^s

Stromme; og der hvor Aaerne stodte sain"

men, var bredt over, men de fandt i"*^^

Skib; de forbleve der da om Natten i
^^"^

res Telte.
'

558. Om Aftenen efter Maaltidet sag^^^

Kong Gunnar til Hogne: ^cBestem nu, b"^*^

blandtvore Mænd, der skal holde Vagt." u^^^

du dem," svarede Hogne, <,som dig synes> <^P

langs Aaen, men nedenfor Hæren vil jeg

være Vagtmand, thi da kunne vi see

om vi kunne faae noget Skib.'' Da

kene gik til Sengs, tog Hogne alle
sin^

Vaaben, og gik langs ned med Aaen, og
^

aet var meget maanlyst, kunde han let li

gin Vei. Hogne kom da saaledes til

•) Her menes formodentlig Main.

1
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Vand, [som hed Mære *)j og saae nogle

Mennesker ude i det, og deres Klæder lig-

8«^ Ved Vandet [mellem Aaerne]j han tog da

skjulte Klæderne; men det var ikke an-

^i'e Mennesker end saadanne man kalder

•havfruer hvis Natur er saaledes beskaffen,*

de opholde sig i Soer og Vande. Disse

^fivfruer vare farne ud af Rinen hen i

dette Vand for at more sig. Nu raabte

^en af Havfruerne paa Hogne og bad
^^tn give hende hendes Klæder. Da sag-
d^ Hogne: (,Siig! skulle vi komme over

denue Aa frem og tilbage ! og hvis du ei

^^ger det, som jeg sporger dig om, faaer du
niårig dine Klæder." ^1 ville komme over
denne Aa,^' svarede hun^ ^^men aldrig til-

^^^^y og dog vil det koste dig meget Ar-
^^ide forinden." Da trak Hogne sit Sværd,

hug Havfruen midt over og ligesaa hen-
"^^^ Datter.

^Sg. Og end gik Hogne langs med
-A-^ien en Tid, da saae han midt ude paa
'^^^n et Skib, hvorpaa var e ri Mand, hvem

*) More
i sandsynlig er dette Navn ved en FeiUkrift

^'^mkommet af Men, Main.
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han raabte paa og bad at roe til Land

til en Elsungs Mand. Denne Benævnelse

brugte han nemlig, fordi de nu vare kom-

ne i Eisung Jarl hin Unges Rige, og han

troede, at Skibsmanden da hurtigere vilde

roe til ham end ellers. Da sagde Skibs-

manden: f^Ei soger jeg heller en Elsungs

Mand end cn anden, og vil jeg vist ei roe

over uden Betaling." Da tog Hogne sin

Guldring, holdt den op og sagde: t^See

her gode Ven! Skibsleien, her er en

Guldring, den giver jeg dig, om du vil

sætte mig over/' Og da Manden saae,

der blev budet ham Guld, da tænkte han

paa sin favre Kone, med hvem han nyhS

var bleven gift, og som han elskede

hoit bg gjerne vilde bringe i Gave en Guld''

ring. Han lagde nu derfor Aarerne ud og

roede til Land. Hogne steg derpaa i Skibet?

og gav Færgemanden sin Guldring.

vilde Færgemanden roe tilbage over Aa^"

'

Hogne derimod bod ham roe op la^^S^

Landet, men Færgemanden vilde ei to<^'

Hogne sagde da, at han skulde roe, hv^d

enten han vilde eller ei. Nu blev F^^^S^^

manden bange, og roede som Hogne vil*^^^

indtil de kom til Niilungerne.
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34o. Kong Gunnar og hele hans Hær
^^1* nu paaklædt^ og havde allerede faaet et

^^^let Skib, der laa ganske seilklart. Paa
dette lille Skib vare Nogle gangne ombord,

neppe havde de sat fra Land, for Ski-

tet fyldtes med Vand og kantrede med
dem, saa at de kun med yderste Besvær—

^^Shed naaede Land. Men da Hogne nu

til dem med dette store Skib, bleve

-^iflungerne glade. Kong Gunnar steg da
paa Skibet, og med ham en Mængde Rid-
dere, og de roede midt ud paa Aaen. Hog-
^® roede saa stærkt, at han i eet Drag brod

^^§ge Aarerne sonder tilligemed Robræt-
^^^ne og udbrod: ^^Aldrig trives den Mand,
^^m gjorde saadant Rotoi.'* Han blottede

^^^nsest sit Sværd, og hug Hovedet af Baads-

^^nden, som sad foran ham paa Brættet.

^ Sagde Kong Gunnar: .Jiyi bedrev du
^nne onde Gjerning; hvad havde han vel

orskyldt?" Da sagde Hogne: ^Jegvil ei, at

skal gaae Bud foran os til Huneland

Vor Færd, og denne kan nu ikke for-

^^^^ derom/' Da sagde Kong Gunnar med

til[^*^'^'
«Kun Ondt gjor du nu som altid

og aldrig er du glad, uden naar du
^^Ou(lt,» ^^Hvi skal jeg nu spare atgjore
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Onrit," sagde Hogne, fctn edens vi drage did?

da jeg dog veed, at ikke et Barn kommer

tilbage fra vor Færd.'' Som Kong Gunnar

nu styrede, brast Styretoet sonder, og Sty

ret gik los, saa at Skibet strog baade

Strom og Veir. Hogne sprang da iilsomt.til-"

bage, og trak meget haardt i Styxebaande^y

og da han havde istandsat Rotræerne

faaet Styret igjen sat i Lave, var der ikke lang*'

tilLand 5 men i det samme væltede Skibet, og

saaledes'kom de til Land, at Alt, hvad der

var inden Borde, blev vaadt. De trak

Skibet op paa Land, og bodede j^aa det?

hvor det gjordes nodig, og siden satte

hele Hæren over derpaa. Dernæst drog^

de Veien frem hele den Dag, og om
tenen lagde Hæren sig ned,, men Hog^^

holdt Vagt

34i. Da Alle vare indsovede, S^*^

Hogtie ene paa Speideri et godt Stykl^^

fra Hæren- Han kom til et Sted, hv^^

han traf paa en Mand, der laa og

Denne Mand var væbnet, 02 havde l^g^

Sværd under sig, dog saa at Hjaltet rag^

frem. Hogne tog og trak Sværdet '^^

kastede det fra sig. Dernæst stodte b^^^

med sin ene Fod paa hans Side og

1
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^^'n vaagne ; Manden sprang da op og
8reb efter Sværdet , men savnede det- og

^^gde: c(En Ulykkekoinnie over mig for den-

Sovn, som jeg nu sov ; for den mistede jeg

Sværd, og ilde vil min Herre tykkes at

^^'^ns Rige vogtedeSj da jeg saaledes sov." Nu
8aae hanj hvor Hæren var kommen, og da

^^gde han endnu: ctEn Ulykke komme over

til Straf j fordi jeg lod mig overvælde

denne Sovn, saa at imidlertid en heel-

lia^r er kommen i min Herre Markgreve
^oclingeirs Land. Jeg havde nu vaaget tre

^^tter og tre Dage tilforn, og derfor faldt

'n." Da Hogne nu fandt, at han
en brav Mand, sagde han til ham: ^Jeg

^'^^l skaffe dig din Hest og dit Sværd og
Saa gjorde han, og end sagde han: ,^Du

f^^e Helt! See her min Guldring, den

^*^g give dig for din Manddom, og du

^l^^l den bedre nytte end han, til hvem den

blev eivet.''' Nu svarede denne Mand:

P
megen Tak for denne Gave, forst

^^*^U du gav mig mit Sværd, siden for din

^
dring 5) Hogne sagde endvidere: (Jkkeskal
^aere bange for denne Hær, om du vogter

y'^^grevellodingcirsLandj thi han er vor
Og for denne Hær raaderKonningGun-

K k
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nar. Sii'g mig, bihave Mand! Hvoi' "viser

du os til Herberge i Nat
,
og hvad lied"

der du?» Jeg hedder Ekkihard sva-

rede han, (cOg det undrer mig, hvi,du dra-

ger saalunde frem. Du er Hogne, Aldf^''

ans Son, som dræbte min Herre Konnii^S

Sigurd Svend, Og vogt du dig^ meden«

er i Huneland, du har der mange Avin^^s"

mændj men ei kan jeg vise dig til bedr^

Natteherberge end til Bakalar til Markgreve

Rodingeir, han er. en brav Mand.'^

sagde Hogne: ((Den Vei har du os vii^*^'

som vi tilforn havde besluttet at tage,
^'^^

nu hjem og siig, at vi ville komme ^^^^

[og læg ti], at vi ere meget vande],

542. Nu skihes de, og Ekkihard red

hjem, men Hogne til sine Mænd og fort^^'^^

Kong Gunnar dette, og bad ham p^^^

hurtigste at staae op og ride til Borgen;

saa gjorde de. Ekkihard red hjem til

gen, og da han kom i Hallen, havde M^'-^

greve Rodingeir spiist og vilde til at so^^

Da fortalte Ekkihard ham, hvorlunde

traf Hogne, og at Kong Gunnar var

Ekliivard, B, \\
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^en der med en stor Hær og vilde ride

Markgreve Rodijigeir stod da op, og

^''ildte paa sine Mænd, og bad dem ifore

^^g deres Vaaben og berede sig paa det anse-

^^ste og ligsaa ordne hans Huus. Mark-
gi^even lod tage sine Heste og vilde ride

^^iiod dem. Hans Mænd kom da i meget Ar-
^"side. Men som Markgreve Rodingeir red

^"^d af Borgen, da kom Kong Gunnar med
^^*^Ie sin Hær imod ham. Markgreven tog

imod Niflungerne og bod dem at drage

ham, hvilket Kong Gunnar med Glæde

^^gimod, og Hogne takkede Ekkihard me-
for at han havde saa vel udfort ^lans

trende.

. 343. Niflungerne kom nu til Mark-
greve Rodingeirs Gaard og stege af de-

Heste, som Markgrevens Mænd toge

^'^od. Markgreven lod nu gjore Ild to

Steder ude i Gaarden, da de vare vaade.
"^^^ den ene Ild sade Kong Gunnar og

^§iie og deres Brodre og nogle af de-

Mænd, men nogle sade \ed den an-

Ild. Men de, som vare torre, fulgte

^^'kgx^eve Rodingeir ind i Hallen, og han

dem Plads paa Bænken. Niflungerne

^i'te sig nu deres Klæder. Da sagde

Kk2
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Markgreve Rodingeirs Kone GocTellnda^ soin

var en SSster til Hex^tug Nodung ^
der

faldt ved Gransport tcNiflungerne have

fort hid mangen hvid Brynje og haard

Hjelm, mangt et skarpt Sværd og nyt S'kjolif

men det harmer mig mest, at Gudrun hvet

Dag begræder sin Mand Sigurd Svend.'.

Da Ilden var antændt, gik Kong Gin^^

nar og hans Brodre ind i Hallen eftef

Markgreve Rodingeir, og sada der om Af-

tenen i den kjæi'Iigste Behandling og drak

Viin. Dernæst gik de til Sengs. Mark-

greve Rodingeir laa i sin ^Seng hos

Kone og talte med hende. Da sagde Mark-"

greve Rodingeir: ^^Frue! Hvad skal j^S

give Konning Gunnar og hans Brodre, son^

kan være somineligt ior dem at modtage*

Hun svarede : ^^Den Beslutning, som

tager, skal ogsaa være min.'^'tjJeg vil ^^S^

dig," sagde Markgreven, ^com du vil
son^

jeg, da vil jeg give Junker Gisler min '^^^^^

ter som den iorste Gave." ^^Det er velj

svarede Godelinda, c^at du giver GisleJ""^^^

Dotter, hvis han vil leve med hende, ^^^^

*) Jfr. Kap. 309.
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^et frygter jeg for/' Da det var lys Dag,

stod Markgreven og Niflungerne op

klædte sig paa. Markgreven bad dem for-

give hos ham nogle Dage, men Niflun-

gerne vilde drage afsted. Da sagde Alark-

greven , at han vilde drage med dem med
sine Mændy hvorpaa de gik til Bords, og

drak god Viin og vare meget muntre.

Markgreven lod nu indbære en Hjelm^ bp--

slaaet med roden Guld og besat med kost-

l^are Stene, og gav den til -Kong Gunnar.

K-ongen takkede ham meget for den^ og'

lioldt den for en stor Koslbarlied. Derpaa

^^S Markgreven et nyt og vel arbeidet Skjold

gav det til Gernost. Siden tog Mark^-

Si'even sin Datter og gav hende til Junker

Risler
y

og sagde : (^Gode Herre Gisler

!

^^nne M6 vil jeg give dig til Ægtekone,

du vil tage hende. ^^Gjerne modtager

hende/^ svarede Gislei^, og takkede ham
^^get for hans Gave." End sagde Mai^kgre-

uSee her. Junker Gisler! et Sværd, som
^^g vil give dig, det hedder Gram, og det

^^^i' Sigurd Svend eiet." Ogsaa for denne
^^^'^ takkede Gisler, og for al den Hse-

» soai han beviste ham paa denne Føerd.

^^pau henvendte Markgreve Rodingeir sig

r

I
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lil Hogne: ^jGodeVen!^' sagde han, (tT^vH-

ken al de Kostbarheder, du her har seet^

onsker du dig?" f^Mig synes/* svarede Hog-

ne, usom her hænger et Skjold, der

er morkeblaat af Farve, stort og slasrW

og har udstaaet svære Hug, delte Skjold

onsker jeg mig." Da svarede Markgrevei^'

(^Det passer sig vel, thi dette Skjold b^^^

Hertug Nodung, og han fik store Hug uii"

der Mimungs Eg af hin stærke Vidga, f^r

han faldt, og det skal nu være givet Hog"

ne.'^ De takkede nu Markgreven meg^*

for deres gode Modtagelse, og efterat

havde spiist, lede de deres Heste trøek^

ke frem,, og gjorde sig dernæst fæi^dig^

til Reisen tillige med Markgreven og ii^^*^

ham syv af de raskeste Riddere^ og

rede dernæst ud af Borgen. Da de V^f^

færdige, onskede Fru Godelinda dem

fare vel og lykkelig og at komme Ji^^^

Anseelse tillbage,
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Tre og tyvende Fortælling

Ni/lungernes sidste Kamp.

344. "Intet fortælles nu om Ni/lun-

gernes Færd, for den Dag de rede til Su-

så. Det var da vaadt Veir og stor Storm,

Og de vare alle vaade. Og da de kom
til den Borg, som hedder Sporta *) ,

red

der en Mand imod dem, 3om var udsendt

Kong Altila, og skulde drage til Baka-

lar **) og byd'e Markgreven til Gildes.

^Tarkgreve Rodingeir red just foran Hæren

*^ed sine Mænd; og da de nu kom sam-

men, spurgte Markgreven: ^Jivad Nyt er

^er mi [i Suså]? ,cDet er det Nyeste [i

Susa]/^ svarede Manden, ,,at Niflungerne

komne i Huneland ,
og Konning Attila

Weder et Gilde for dem, men jeg er sendt

dig at byde dig til Gildes, men nu

jeg folge tilbage med eder, da jeg nu
^^^1' faaet mit Ærende udfort,*'' og saa

Sjorde han, og red nu med Markgreven.

Thovta, P, formodentlig Dortmund. -

i Makala, B paa d^ctc St?d, |

1
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Da spurgte Maricgreven Manden :
c(Hvo^

stort et Gjestebud agter Konning Attila at

gjore, og hvor mange Mænd atindbyde der-?

tiL'' »Mig synes," svarede Sendeman-

den
5

((at der alt er et ikke ringe Antal

Mænd- i eders Foljje; Konning Attila har

budet mange Mænd til sig til Gjeslebudet?

3Tien Dronning Gudrun har stevnet did do^"

belt saa mange af sine Venner, og ^^^^^

samler over hele sit Rige alle de Ms^'^^^

der ville yde hende Hjælp, og der eregj^>^^^

ss^ store Anreltelser til dette Gjestebud?

som om der skulde komme en overorden^"

.lig i or Mængde Mennesker, og Gil^*^^

tillige vare længe." Markgreven bod

denne Mand ride til Borgen cg sig^?

Niflungérne nu vare komne. Han red

til Kong Attila, og bragte ham denne T^''

dende. Kongen sendte da Bud over ^^^^

Borgen, at hvert Huus skulde bered^V

og i nogle skulde der gjores store

steder. Dernæst talte Kong Attila til K^^^

Didrik, og bad ham at ride ud imod dt^^

Saa gjorde han, og [da de modtes]? ^^^.^

nede de hverandre, og rede alle sauiJii^^^

Borgen.
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545. Gudrun stod i et Taarn og saae

sine Brodres Færd, og saae der mangt et

^yt Skjold, mangen faver Hjelm og hvid

l^rynje. og mangen dyrebar Helt. Da sagde

t)ronningen: ((Nu slaaer Sommeren i sin

favreste gronne Dragt, [og der komme mine

Brodre med mangt et nyt Skjold og mangen
hvid Brynje]

,
og desto anere synes mig nu,

Sigurd Svends dybe Saar harme migj"
og hun græd bitterlig, og gik iniodNiflun-

gerne, bod dem velkommen og kyssede dem
^lle. Borgen var nu næsten, fuld af Mænd

Heste, da der alt tilforn vare saa

•^ange huncirede, [at man ei kunde tælle

546. Kong Attila tog vel mod sine

Svogre, og de bleVe fulgte ind i de Hal-

som forticT A^are indrettede, og Ild

lilev antændt for dem. ^Men Niflungerne

^iVerken aftoge deres Brynjer eller lagde^

^^abnene fra sig. Dronningen kom nu
^nd i Hallen til sine Erodre. Hun saae,

hvorledes de hvide Brynjer skinnede frem,

^^^^r de lortede deres iKjortler. Saasnart
tr..
*^ogiie saae sin Soster Gudrun, tog han

sin Hjelm, satte den paa sit Hoved

, Spændte den fast, og ligesaa gjorde

T
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Folker. Da sagde Gudrun; <(Hil vøere dig?

Hogne! Har du medbragt til mig noget

af Niflunge- Skatten, som Sigurd Svend

eiede?" (Jeg bringer dig en stor Uven/'

svarede Hogne ; „ham folger mit Skjold og

min Hjelm og mit Sværd, og derfor lo^

jeg ei min Brynje blive hjemme.'' Da sag-'

S**Q j

,ster, gak hid og sid her!" Nu gik Gudri^^^

til sin unge Broder Gisler, kyssede ham
satte sig mellem ham og * Kong Gunn^^?

og hun græd bitterlig, ^iHvi græder diJ?

Frue!" spurgte da Gisler. ^^Det kan j^S

dig vel sige," svarede hun, ((mig harnie^^

saaro de store Saar, som Sigurd Svend fi^

imellem sine Skuldre, skjondt inletVaaben

havde fæstet i hans Skjold." Da svarede

Hogne: tfTal nu ei længer om Sigurd Sv^i^^

de dybe Saar. Saa kjær som han var

.jorf saa kjær være dig nu Konning At^^^^^'

Denne er en dobbelt saa mæglig Mand; ^^S v

Sigurd Svends Saar mægte vi dog ikke

JtCge." Daslod Gudrun op og gik bort.

347, Kong Didrik af Bern kom

og sagde, at Niflungerne skulde gaa^
^

Bords, og ham fulgte Kong Attilas .

Son

AldriaUj men Dronningen tog Drenget*
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^^11 Favn og bar ham ud, Saa gode Venner
"Vare Kong Didrik og Hogne, at de Haand
^ Haand forlode Hallen, og vandrede saa,

W de traadte ind i Kongehallen, men i.

Wert Taarn og paa hver Muur stode an-

®^lige Kvinder, og vilde see den over alle

Lande saa navnkundige Hogne. Niflun-

Serne kom da til Kong Attilas Hal,

348. Kong Atiila sad nu i sit Hoi-
ssede. Paa siu hoire Side satte han sin

^^oger, Kong Gunnar og dernæst Jun-
^^i" Gisler, saa Hogne, saa Gernost, saa

^^'olkerj paa venstre Side af Kong Attila

Kong Didrik, saa Markgreve Rodin--

^^^^i saa Mester Hildebrand. Alle disse

^^de i Hoisædet hos Kong Attila
j

og

^^aledes havde de anseligste Hovdinger

faaet Plads i denne Hal. Om Afteneu

den bedste Viin baaren frem, og in-*

Gilde var i Tilberedelser og alle gode

^S^i^ kosteligere, og Alle vare muntre og
Slade. Qg dej, nu kommen saa stor *

Mfengde Mennesker sammen i Borgen,

bassien hvert Huus var fuldt. Den
i*ste

I»fat sov de alle i god Ro og paa
§^*lt Leie, Da det blev Morgen, og man
®tod

Kong Didrik og Hildebrai;d
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til Nifluugerne. Kong Didrik spurgte nu?

hvorledes de havde sovet. Hogne tog

Ordet og sagde, at han havde sovet vel?

men dog var han i sit Sind saare i'^^

stemt. Da svarende Didrik: (^Gode V^^^'

vær munter og glad og velkommen

os, men vaer dig her i Huneland,

din Soster Gudrun begræder endnu Sig^'^

Svend, og du behovor at tage dig i Ag*^
^

alle Henseender, lor du kommer hj^'^^*

DaNiflungerne vare paaklædte, gik de

Gaarden, og paa den ene Side af Ko^^S

Gunnar gik ' Kong Didrik , men paa

anden Side Mester Hildebrand; men

Hogne gik Folker, og nu vare alle -^^^^

lungerne ^tandne op, og gik omkrii^S

Borgen at more sig. Kong Altila stod da ^P'

og gik ud paa Svalen og saae, hvor

lungei^ne gik og hvox^ledes mange M^^^^^^^

sker- stimlede til for at see deres Op^'^f'

og Alle spurgte de mest om, hvor H^S\

'Var. Nu blev Kong Attila vaer,,
^^^^^

Hogne og Folker gik, og deres Rufitni''^

var ci ringere end Kong Gunnars,
'In Cl

side Hjelme bare de, at Kong -^^^^

^j^^
noie kunde skjelne Hogne fra Folker ?

^
epurgte han, hvo de vare, dqr gi^

1
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^ong Gunnar og Didrik. Da svarede Her-*

^^g Blodlin: »Det tykkes mig at Være

^ogne og Folker/' Da sagde Kong At-

^1^: etVel maatte jeg kjendeHogne, efterdi

han var hos mig en Tid, og jeg og Dron-
ning Erka sloge ham til Ridder, og vist-

nok var han da vor Ven." Hogne og Fol-
ter gik nu ud af Borgen med Armene om
hinandens Skuldre, og da de der saae

^^nge anselige Kvinder, toge de Hjel-

*^ene af, for at de kunde see dem. Hogne
let at kjende; han var smal om Mi-

'^le Og bred om Skuldre, havde et langt

^^sigtj der var blegt som Aske, eet me-
Set fyrigt Oie, og han var den mand-
^^aftigste blandt Mænd. Nillungerne gik

med hele deres Hær ud omkring Borg-

^^t'en og morede sig, men Kong Didrik

S'^ hjem- til sin Gaard.
,

34g. Kong Attila saae nu, hvor stor

Mængde Mczmesker her var kommen
'^l^^men, og at han ikke kunde faae Plads

dette Folk i een Hal. Men da Veiret

godt og Solen skinnede favert, lod

jj^^ anrette til Gildet i en Æblehave.
Stiens dette gik for sig, gik Dronningen

i Kong Didriks Hal til Enetale med
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ham og sagde grædende : .^Gode Ven j

Konning Didrik! Nu er jeg kommen

soge dine oprigtige Raad ; Ihi vil jeg

bede, at du yder mig HjæJp til at hevn^

min storste Sorrig, at Sigurd Svend bl^V

dræbt. Paa Hogne og Gunnar og de an"

dre Brodre onsker jeg at hevne hans D^^'^?

og vil du dertil staae mig bi , Herre

!

vil jeg give dig saa meget Guld og SoI>^?

som du onsker, og tilmed vil jeg yde d^g^

Hjælp, om du vil ride over Rinen og hevne

dig paa Sifka og Konning Ennenrik/'

svarede Kong Didrik: ^cFrue! det vil j^^

vist ei gjore og hvo som det gjor,
"^^

gjore det imod mit Raad og Villiej ^^^^

de ere mine bedste Venner, 02 hellere

jeg gjore dem Gavn end Sk^de." S

hun grædende bort hen i den Hal, ^^^^

Hertug Blodlin var og sagde: ^^Herr Bl''^

iin! vil du yde mig Hjælp til at
.h^vn^

min Sorrig? Nu mindes jeg med ^^^^j^

melse , hvorlunde Nillungerne behandle

Sigurd Svend, og det vil jeg hevne?

du vil yde mig Hjælp
^ og da vil j^g

dig et stort Rige og hvad du ellers '^^^^^

om/' Da svarede Blodlin: ^^Frue

!

jeg gjor det, som du beder om, ].

derfor faac megen Utak af Konm*"^ ^
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eftersom de ere hans gode Venner Nu gik

I^i'onningen til Kong Altila og sagde til

^am: ^^err Attila! hvor er det Guld og

Solv, som mine Brodre have lort dig?^'

Kongen svarede, at de havde ikke fort

^^^m enten Guld eller Solv, men at han
^og vilde modtage dem vel, da de havde

besogt ham. [Da sagde Dronningen]: c^Herre!

•f'anken om Sigurd Svends Mord græm-
mig til det Inderste, men hvo uden

^'^S vil hevne min Beskæmmelse. Gjor nu
efter mit Onske, og hevn mig, da skal

^iflungernes Skat. og hele deres Land
^orde dit." ^^Da svarede Kongen r,^ Frue!

op og tal ei Sligt! hvi skulde jeg

^^^ge mine Svogre , da de ere komne hid

min Tro/' -Da gik Dronningen bort, og

^^Udes Græmmelse steg nu til det Hoieste.

^^^g Attila gik derpaa ud i Æblehaven,
^^Oi^ Gildet skulde holdes, og kaldte paa

^ indbudne Gjesler
,

hvorpaa de forsam-
^'^^ sig alle.

j
S5o, Nu sagde Dronningen til Nif-

/^gerne: ^^Giver mig nu eders Vaaben at

gjenimej thi her skal Ingen bære Vaaben.
^^e jo vel, at saa gjore Hunerne.^'

^ svarede Hogne: c^Du er cn Dronning;
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hvi vil du tage Mænds Vaaben, og

lærte mig min Fader, at jeg aldrig skuW^

betroe mine Vaaben til en Kvinde,

saalænge jeg er i Huneland, slipper j^S
*

aldrig mine Vaaben/' Nu satte Hogne s^*^

Hjelm paa og bandt den saa fast, det var

ham mneligt. Og de saae da^ hvor vr^d

Hogne var, og Ingen vidste, hvad Grun-*

den var dertil. Da svarede Gernost

,

der vel maatte være Svig paa Færde?

^tlhi Hogne var aldrig," sagde han,

god Lune, siden vi begave os paa deiii^*^

Færd , og kan det maaskee hændes

,

han denne Dag kommer til at prove ^^^^

Mandhaftighed;" fremdeles^ at Hogne maal*-^

have vidst forud, hvad Ende Niflungernes

Færd vilde tage. Derpaa satte lian

Hjelm paa og spændte den fast og gik

i Æblehaven.

55 1: Kong Attila saae, at Hog»^^

spændte sin IIjelm fast, og spurgte

rik af Bern , hvo det var, der ^^^^^

Hjelmen paa. Da svarede Kong D^"^^

ctDet forekommer mig, som det er Ho^^

og hans Eroder Gernost ; de cre ^^^^^^

hrave Mænd, men ere her i et fremn^^'
^

Land.''. uMenl" [vedblev Kongen],
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«iegen Vrede gjoi'e de delte." [Da svarede

Kojig Didrik: „Vist ei-e de brave Mændj,

er det sandsynligt, [Pierre
!Jj

at du i

' ^^enue Dag vil faae at see Prover dei^paa^

^Vis det gaaer, som jeg aner.

552. Nu ritod Kong Altila op og gik

lUiod Kong Gunnar og Gisler og tog med
^^11 ene Haand Kong Gunnar , med
^^^i anden Gisler i Haanden og indbod

^^ni tilligemed Hogne og Gernost og Fol-

at tage Sæde hos ham. Paa sin vcn-
^^i'e Side satle han Kong Didrik og Mark-
S^eve Rodingeir og Hertug Osid, Denne

Kongen at ordne Mændene, som ham
pyntes bedst. En stor Ild var anrettet i

^^Ven og rundt om den vare s'atte Borde.
Alle Niflungerne vare nu komne ind i

^Wen med deres blanke Hjelme og hvide

^^ynjer, men deres Skjolde og Glavind

^^vde de givet fra sig at forvares, og til

passe dem havde de sat lyve Riddere,

tillige skulde give dem EfterretuingJ,

der var Svig i Gjæring. Dette var

foranstaltet efter Hognes og Gernosls

Ald^^-'

Polker sad hos Kong .'Vltilas Son

j
^^^ns Fosterfader. Dronning Gudrun
^^tte eu Stol lige overfor Kong Attila,

L 1

'
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Og clérpaa sad Hertug Blodlin. Imidlertid

gik Dronningen til Ridder Irung*), som

var Hovding [over de andre Riddere],

tiltalte ham med de Ord : „Gode V^^^

Irung! vil du hevne min Beskæmmelse? ^^^^

hverken Konning Attila, ei heller Konnirit?

Didrik, eller nogen anden af vore Venner?

til hvem jeg har henvendt mig, vil give nuS

Hjælp." Da svarede Irung; (jFrue! hvad er fl®^

du vil have hevnet, og hvi græder du?" n^^'^

gurd Svends Mord,", svarede derpaa Dron-'

ningen, (^svæver idelig for mine Tanker}

^ ham onsker jeg at hevne." Derpaa tog

hun hans guklbeslaaede Skjold og vedbl^^"^

fremdeles: ct^ode Ven Irung! vil du he^^J^^

min Beskæmmelse, da vil jeg give

delle Skjold saa fuldt af roden Guld s^m

du kan fylde det og desforuden mit Vei^"

skab." ((Frue !" svarede Irung, tcdet

meget Gods, som du der byder mig, ^^^^^

dog er dit Venskab mig endnu m*^^^

værd;" og han stoddernæst hurtig op, i^^*'^

sig sine Vaaben og kaldte paa sine Ri<J*^^^^'

og bad dem ligeledes at væbne sig; og ^^^^

*3 Hirung. A.
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havde i Alt hinich-etle Riddere. Han satte

iiu sit Banner op; da sagde Dronningen,

han skulde forst dræbe deres Svende,

ikke lade Nogen, som var udenfor Ha-
Ven, komme ind i den; heller ikke No-
8<^n

, som var i Haven, slippe ud med
Livet. .

355. Dronningen gJk dernæst ind i

Haven j hvor Gildet holdtes, og satte sig

^ sit Sæde. Nu lob hendes Son Aldrian

hende og kyssede hende. Da hvidskede

'^un Drengen lydelig i Oret: (tMin kjære

Son! vil du være dine Frænder lig, og

du Mod dertil, da skal du gaae til

Hogne
,

og , naar han rækker sig frem

over Bordet og tager Mad af Fadet, hæv
din knytte Næve ,

og slaa ham saa

liaardt du formaaer paa Kinden, saa at du
Viser dig som en brav Karl." Strax lol)

l^i^engen hen hvor Hogne sad, og da denne

"oiede sig frem over Bordet, slog Dren-

med sin Næve paa hans Kind, og

^^Ue Slag var vældigere end man kunde
^^Jite Jet af saa ung en Dreng, Ihi Blo-

stromniede af Hognes Næse ud over

^^^i'det. Da tog Hogne med sin venstre

^aud i Drengens Haar og sagde: ((Dette

L 1 2
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efter Konning Attilas Raad, men snarere

efter din Moders; dog! denne Gjerning

skal ,blive dig til liden Baade og han

tog derpaa med sin hoire Haand om Fæ-
stet paa sit Sværd, drog det ud af Ske-

den,' og afhug Drengens Hoved og kaste-

de det mod Dronningens Brj'^st med de

Ord: cJ denne Æblehave drikke vi goi

Viin , men den komme vi til at kjobe

dyrt; see, det er Noget, jeg skylder dig?

min Sosfer!" Og end hug han over Fol"

kers Hoved til Drengens Fosterfader, saa

at hans Hoved floi af, og dertil sagde

han: ^Nn betaler jeg dig, hvad du ha^

fortjent, fordi du saa slet passer denU®

Dreng !" Da sprang Kong Attila op

raable : „Stander op alle Huner og ^^^^

mine Mænd og dræber Niflungerne !"

nu sprang op hver Mand, som var i H^''

Ven, Da blottede Niflungerne deres Svserde-

Paa Dronningens Raad vare raa og blod®

Oxehuder udbredte foran Haveporten. Sonx

nu Niflungerne lob ud af Haven, ^^^^^

de paa Huderne, [og der fandt Mange de-

res Dod, thi Irung stod der med s^^^

Mænd og dræbte mangen brav Mand].
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saa Niflungerne dræbte Mange, og i hun-

dredeviis laae dode Kroppe paa Valpladsen

i Haven.

354.. Da Niflungerne mærkede, at

mistede dem af deres Mænd, som kom
ud af Haven , vendte de tilbage og gjorde

anden Gang Anfald og sloges med Hunerne

1 Haven, og standsede ei , for de havde

<ira;bt iivert Mands Barn af Hunerne, som
^i undkom ved Flugten. Kong Attila stod

^Ppe i et Kastel og eggede sine Mænd til

Fi'emgang mod Niflungerne , men Kong
Didrik gik til sin Gaard og græmmede sig

over, at saa mange af hans Venner skulde

^kilie sig ad, og drage Sværdet mod hin-

^uden. Dronningen derimod var hele Da-
gen virksom med at tage frem Brynjer og

•^jelaie, Sværde og Skjolde, saa mange
^o^ig Attila eicdft, for dermed at væbne

^^^^y som vilde slaaes; og stundum gik

^iun ud i Borgen og eggede lil Fremgang,

raabte^ at hver Mand, som vilde have
^uld Og Solv, skulde nu kuns gaae rask

^^^ni og dræbe Niflungerne. Og dette

Sjorde huii hele Dagen.

355. Nu blev der en haard Kamp, i

'^^t Hunerue angrebe Haven, men Nif-
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lungerne forsvarede den Paa begge Si-

der Llev der et stort Mandefaldj dog faldt

der dobbelt saa mange Huner, men Folk

dreve til fra Herrederne og Borgene j
sa^

at Hunerne nu havde dobbelt saa stor en

Hær soni i Forstningen. Hogne sagde da

til Kong Gunnar: uMig synes soin der

Huner og Nillunger ere mange faldne^

men saa mange som vi have dræbt, saa

drive der dog dobbelt saa jnange til, li"*

gesom vi slet intet bestilte, men Hunerncs

Hovedsmænd koniine ikke nær, saa at Vi

neesten slaaes ene med Trælle. Det griivni"

mer mig meget, at vi ci kunne konini^

ud af Haven ^ thi da kunde vi selv va^lg^?

med hvem vi vilde slaaes
;

og tydeh?

kunne vi nu see, livad Utifald denne L^S

vil faacj hvis det skal blive saaledes ved*

Nifiungerne ville falde
,

saakengo de ^^'^

mere udsatte for Spyd og Skud end

Sværdet, og ingen Helledaad kunne

udove, om vi ei nytte vore Hilgvaabt-'^'-

Derlor er det nu mit Raad, at vi trieng^*

E tilfoier, at Steder, hvor Kampen stod, ^^^^^^^^

Hognflgard eller iJognes IJavc; P lialder

Holmgaard og ltcgj»«r til; „og. saa heddet aet

i Ddg Niflungc Holmgaard,'*
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ud af Haven/' Men om Haven var en

Steennniur, der endnu den IDag i Dag er

at linde. Hogne og hans Stalbrodre lob

da til den vestlige Side, hvor Steénmuren

var sprukken mest.' Niflungerne brode der-

paa Muren og standsede ei, forend der var

en Aabning paa den. Der igjennem sprang

Hogne ud, men udenfor var en bred

Gade med Haller paa begge Sider, saa at

der ikke var meget rumnieh'g Plads.

Gernost og Gioler og mange Niflunger

fulgte ham og trængte frem mellem Hu-

sene.
, Da kom Hertug Blodlin imod dem,

og der opstod en meget haard Kamp. Nu
lode Hunerne blæse i alle deres Lurer og

i'aabe, at Nillungerne vare komne ud af

Haven . og da slrojujuede alle Hunerne

til-, saa at hvert Siræde blev fuldt af Hu-

lier, og Niflungerne maatte overmandede

i^ykke tilbage i Haven, men Hogne drog

Op til en Hal og stoltede sin Ryg mod

Hallens Muur, som var lukkel og stærk*

Han skjod derpaa Skjoldet for sig, og

iiedhug med sin Haand den Ene ovenpaa

<Ien Anden; af Nogle hug han Hænder og

Fodder, af iVndre Hovedet, Andre hug

han midt over, og der var Ingen af dem, der
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trængte ind paa liam , der jo fik tilstræk-

kelig Gjengjeld
;
og 5aa stor Trængsel var

der omkring ham, at .de, som bleve dræbte,

neppe kunde falde, og saaledes værgede

han sig med sit Skjold, at han fik intet

Saar. Paa Nillungernes venstre Side stod

Kong Didriks Hal, og der stod selve Kon-

gen oppe i Skydehullerne med sit Mand-

skab fuldtvæbnet.

356. Gernost og Gisler og Folker

dreiede fra Gaden ind under Hallen, vendte

Ryggene til og værgede sig mandigen,

drciebte der mangen Mand, og Hunerne

trængte nu paa det heftigste ind paa deni*

Da sagde Gernost til Kong Didrik; uH^^"

lere burde du nu gaae til med dine M^^^^

og yde os Hjælp og ei tillade, at saa

mange Mænd slaaes mod een." Da svarede

Kong Didrik: „Gode Ven Gernost!

er mig den stoi'ste Sorrig, at denne Stoi'^*^

begyndte, der vil koste mig saa jnang^

gode Venner, men selv kan jeg Intet

retage mig ; thi ei -vil jeg stride mod H^^'^

nerne og Konning Atlila, min Herre,

Jjeller vil jeg gjore Nillungerne Meen, ^^^^^

Sagerne nu staae." Kong Gunnar n^^^r

kede nu, at hans Brodre Hogne^ Ger^

t
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Host Og Gisler vare trængte- ud af HaA^en

Og tilmed, at der var kommen Overmagt

til Strid mod ham, og at Alle nu vare Ilyg^

tede fra ham tilbage i Haven. Hidtil liav-

de han holdt Stand og forsvaret den ostre

l^ort, foraii hvilken Irung stodmedsine Mænd.

Del Kong Gunnar nu horte, at Hognebeho-

' "Vede Hjælp, da flyede han vester i Haven
til den Udgang, som NiOungerne havde

I

l^rudt paa Muren, og gik paa det raskeste

^^d med sine Mænd. Strax udenfor Ha-

^^n slode Huner.ne i fuld Væbning, og der

blev en meget skarp Strid, og Kong

Gunnar trængte haardt frem, og ingen af

^lans Mænd var saa, stærk, at han kunde

^^'ge ham. Imod Kong Gunnar kom nu

tiertug. Osid, Kong Atlilas Frænde, som
^^1' den storste af alle Kæmper, og de

stredes med megen Hidsighed i lang Tid,

til det morknede ad Nat. Men da nu Kong

^unuar var stædt ene i Hunernes Hær, og

lian havde med den slorste Kæmpe at

gjore
, blev han overmandet og fangen,

• ^listede sine Vaaben og blev bunden. Da nu
Hunerne liavde vundet denne Seier, oplof-

^

^^de de et stort Krigsraab, og Altila og

[ "^^^i^ningen raabte, at de ei niaatte dræ-
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Le Kong Gunnar men overlevere Lam til

dem. Osid forfe Kong Gunnar for Kong

iVtlilas Fodderj og hun LIev efter Dron"

ningcns Raad kastet i en Ormegaard, og

der lod Lan sit Liv; og det Taarn, hvori

delte skete, staaer midt i Susa.

557. Da Hogne og GÉrnost horte, Lvad

Hunernc raabte, at de havde fanget Koiig

Gunnar, da blev Hogne saa rasende,

Lan sprang fra Doren ud paa Gaden, og

Luggede lil begge Sider, saa at Intet kun-"

de slaae lor ham. Da Gernost saae deltCj

ilede han ogsaa ud paa Gaden og banede

sig Vei til ham over Lig af Huner, dem

Lan hug ned til begge Sider, saa h^"'^

Sværd ingensteds standsede, for det stodl^

mod Jorden. Og ham fulgte Junker Gisl^^V

der med sit Sværd Grain, dræbte mang^^'^

Mand, og saaledes sloge de fra sig, at l^^

let stod for deih, og alle Hunerne ilyed^?

og mange af dem blcve" dræbte. Og

kom Nillungerne ud af Haven paa GadeU

og oploftede et vældigt Krigsraab, og raabl^^?

at Hunej*ne vare onde Hunde, [og at

skulde] llye , da .Niilungerne nu vilde h*^"^''

ne sig. Og de lob nu heelt igjennem Boi*"

gen' og dræbte Folk, hvor de kom frem,



539

det var alt ganske mork Nat. Hanerne
^Iroge da til Kamp. paa ny mod disse

Svaenne afNillunger. Kong Attila drog op

^ sin Hal og lukkede Muren efter sig og

"^^rnede den, saa at Niflungerne der Intet ^

udrettet. Markgreve Rodingeir gik op

^ Kong Didriks Hal og opholdt sig der [om
batten

I
hos ham. Hertug Blodlin gik ind

^ en Hal med sine Mænd og Irung med
^^ne. En Mængde Mennesker stromniede

^ denne Nat til Borgen. Det var nu gan-
^'^"^ morkt. Da lod Hogne blæse i sin
Il 'i

*^^iron *), og stevnede alle Nillungerne til

all var han kommen til Borgmuren, og

kom alle Nillungerne til ham. Da
'Spurgte Hogne Gernost: (Jlvor mange Mænd
have vi mistet med Konning Gunnar,, [og

^vor'niange have vi end tilbage]?" Gernost

^^arede, at dette var vel talt; ^^vi skulle

sagde han, ^^eFtersee vore Mænd; og paa

^^^ire Side af Hogne skal Gisler staae med
Banner, juen jnine Mænd paa hans ven-

^^^'^ Side og ud fra mig de Mænd, der ha-

^ulgt disse Bannere j som ere tilbage, og

4

^) maaskee Basun.
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ud fra Gisler skulle de Mænd staae, som

fiilgde Koniiing Gunnars Bannere, og der,

skal tillige Follterhave PJads." Og saaledes

opstillede Niflungerne deres Mandskab.

talte nu efter, hvor mange Mænd de havde

mistet, og det belob sig til tre hundrede Ma^nd,

men syv hundrede vare . endnu lilbyg^^*^'

Og da sagde Hogne
,

at^ da de endnu havde

aneget Mandskab , skulde Hunerne end

misle mange Mænd , forend Nillungerii^

,'alle maatte falde
j
og delte bekræftede de Alle-

Da sagde Hogne: „Var det nu Dag, so^

det er Nat, og kunde vi see at kæmpe, da

skulde Seiren endnu ,blive vor. Nu hai'

Kong Attila kun lidt mere Mandskab end

men bie vi til Dag, da frygter jeg for,

vi ingen Navnkundigheds Daad faae udo-

vet, for vi miste vort Liv, thi Landsha^*'

ren vil stromme til, og da kunne vi ei staae

os mod saa stor Overmagt, naar saa Mang^

komme mod Een^ men det maae vi sorg^

meest over 3 at vi ei kunne faae Ild; ^^^^

da skulde vi endnu slaaes rhed Huuern^*

Da drog Hogne bort med faa Mænd,

]ian kom til et Kjokkenhuus, hvor de fi'^

Ild, som de kastede i Huset og brændte

r
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op, og det blev da lyst over hele

•borgen.

»558. Da lode Niflungerne reise deres

bannere og blæste i alle deres Baroner,

oploftede et stort Raab og Skrig over

hele Borgen, og eggede Hunerne til at

^i^aenge ind paa sig , da de kom for Hal-

Wne, men Hunerne bleve staaende i Skyde-*

bullerne og skjode paa Niflungerne, og

igjen paa dem , men de vilde ikke

®Wde for Dag; dog dræbte Nillungerne

^ange Mænd i denne Nat. Og da det da-

S^des lobe de Huner, som vare strommede

fra Herrederne, op i Borgen^ og blev.

da en meget stor Hær.

359. Paa begge Sider satte de nu
^^^i'es Bannere op, og dernæst kom det til

heftigste Kamp. Hunerne trængte

^andigen frem, og den ene eggede den an-

til at dræbe Niflungerne, og Dronnin-

bod dem Guld og Solv derfor. Her-

^gerne Blodlia og Iruug vare begge denne

.
i Kampen, men Kong Attila lod sig

l^^gensteds linde. Gernost lod sit Banner
^*re fi'ein imod Blodlin, og disse to Fy^"
^^ger gik imod hinanden med megen Hid-
^fihed, Gernost gik nu frem for alle sine
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Mænd, og huggede til begge Sider af sig og

dræbte mangen Mand; og nu kom Hertug

Blodlin imod ham, og de begyndte der

Enekamp^ hvori vældige Hug uddccltcs, og

saaledes kæmpede de i ]ang Tid
,

og Gfrnost

holdt ei op, tor han havde afhugget BloJ"

lins Hoved; og da brystede JNillungerno

sig af denne Seier.

56o. Og da Markgreve Roding*^'^^

horte dette_, blev han meget vred og raabt^

til sine Mænd, at de nu skulde kæmpe og
• 1.

dræbe Niflungerne, og han lod bære ^^

Banner frem i Kajnpen, og Nil]unger»e

faldt for hain. Nu gik Hogne ene frt^'^

Hunernes Hær, og huggede med sin ^'^^

Haand baade til hoire og venstre og f^J^''*^'*^

Huner frem foran sig, saa langt
soiji

hans Sværd kunde række, og Mange n^'

slodte han med sit Spyd, saa at hans A>

nie bleve blodige til Skuldrene, og h^^'^

hans Brynje vatr som levret Blod; og

langt var han nu kommen frem i H*^*^^^^

ries Hæ^r, at han, da han nu næsten var i^*- '

ikke vidste, om han kunde komme tiu^ »

til sine Mænd, thi dreiede han om

Hal, brod den op og gik iud og ve'*

sig om til Doren, og blev staaeude og
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^'g. Markgreve Rodingeir gik nu liaardt

frem imod Nifluiigerne;, og der blev en

^kai'p Strid, og Hunerne trængte til Hal-

'^n, hvor Hogne var inde, men han vær-

8-de Doren og dræbte mangen Mand, Da
-^i'onningen 3iu sa:ae, hvor Hogne var,

^^labte hun hoit til Hunerne, og bad dem

stikke Ild i Hallen, hvis Tag var af

T^rasj og saa blev gjort. Derpaa raabte

Gudrun paa sin kjære Ven Irung: j,Godé

sagde hun ,
^^nu maa du trænge ind

paa Hogne, thi han er indsluttet i et Huus
;

skaf niig nu hans Hoved, og jeg skal fyl-

dit Skjold med roden Guld." Da vendte
Ij'Ung sig til Halldn, som Dronningen bod,

^ S alt stod den fuld af Rog rundt om Hogiie.

Ij^Ung sprang ind i Hallen og hug med sit

^9erJ til Hogne over hans Laar, saa at det

^8 Brynjen sonder og saa meget af hans

^^^5 som det stOrste Stykke Kjod, der hug-
til Kjedelen. Derpaa sprang Irung "ud

-ballen. Nu saae Gudrun, at Hogne
j^/^^*-e, og gik til Irung og sagde; ^^Min
Ji^re Irung! riu luir du saarct Hogne, men

j^^den Gang vil du dræbe ham," Derpaa

^
8 hun sin Guldring og spændte den paa
^^^^ Hjelmbaand paahoire Side, og en an-
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den Ring paa den venstre Side og sagJ^-

jjrungj brave Mand! skaf mig nu Ilogn^^

Hoved ,
og du skal faae saa meget Guld og

Solv, som jeg formaaer at fylde i dit SkjoU

og endnu ligcsaa meget lil." Og da sprang

Irung anden Gang ind til Hogne. Scnasn^i^*-

denne blev hamvaer, vendle han sig ini^*^

liam, og stak sit Spyd under hans Skjold *

hans Bryst, saa at det skar Brynjen sond^^

og gik tværs igjennem Maven ud iniell^-^^^

Sktildi'ene, og fæstede i Sleenmuren, ve^^

hvilken Irung da segnede ned; og end^i^

den Dag i Dag kaldes denne Steeninu^^^'

Hirungs Væg. Da sagde han : .
(.Havde jeg ^'^^

gjengjeldet Gudrun sin Ondskab, som J »

nu gjengjeldle Irung mit Saar, da h^"^

jeg nu ladet mit Sværd synge mandigci^
*

i Huneland.

56 1. T samme Stund skete store Hsei^""

delser. Markgreve Rodingeir trængte

haardt frem og dræbte Niflungerue,
^

ijnod ham kom Junker Gi'^ler, og I^S^^^

sparede sine Vaaben. Gisler svingede

Sværd Gram, og det bed saa vel, at hv^^

somhelst det traf Skjold, Hjelm og Bry")^'^

skar det dem sonder som Klæde-

o
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faldt nu Markgreven for Gislcrs Haand ef-

^^^ixt have faaet mange store Saar^ hvilke

t'^n fik alle af det Sværdj han for gav Gis-
ner i Venskabs Gave.

i

562. Nu trængte Gisler dg Ger^
^^st saa haardt frem j at de kom ind i

Hallen til Kongen^ og dræbte der mangen
^land; ogsaa Folker trængte nu haardt og

•^andigen frem til det Huus, hvor Hogne
^^i; inde, og nedhug den Ene ovenpaa deil

Anden
, sha at han aldrig traadte paa Jor-

^^^5 [for han havde bedækket den med elt

^od Krop]. Hogne saae da, hvor ^en af

^^flungerne foer frem for at komme til ham^

da spurgte han: ^,Hvo er denne Mandj

soger saa mandigen til mig Han
^Varede

: ^J^g Folker, din Spillemand*

Gaden, hvorlunde jeg har hugget.^' c«Gud

^^nne dig derfor!'' sagde Hogne, »at du

^^alunde lod din Harpestreng eynge.*'

563. Da nu Koni: Didrik aaae, at

markgreven var dod, raabte han hoit: (jNu

^^^m bedste Ven Markgreve Rodineeir
do ]

3 nu kan jeg' ei længer være rolig;

Srilier derfor til Vaaben, alle mine Mænd!

J

nu vil jeg stride mod Niflungerne." Da
Kong Didrik ned paa Gaden, og saa

M m
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si'ges der i t5'-dske Kvad, at der var intet

Tilhoidstfd for en feig Mand, hvor Kong

Didrik og Niflungerne kom sammen til Kamp^

og vide om i Hæren hortes det, hvor-

lunde Ekkisax sang i Niflungernes Hjehne,

og Kong Didrik var nu meget vred.

Nillungerne værgede sigmandigen og fældt^

mange Omkinger, Kong Didriks MiE»*^?

men ogsaa mange Niflunger faldt i denn©

Kamp. Kong Didrik trængte nu saa haard^

frem med alle sine Mænd, at uta br^v^

Helt Hogne afTroia *) rykkede tilbage med

sit [hvasse] Sværd, og sogte ind i Hallen til

Gernost og Gisler j men Kong Didrik og M^''

ster Hildebrand droge efter dem; og nuvar^

inde i Hallen Hogne , Gernost > Gisler

Folker. Kong Didrik gik ind i Hallen, og fo^^

ham stod Folkér. Da sagde denne: ^^Nu k^^^'

man see, at du Niding agter at dr^^^

dine Venner, naar de ere modige afK^^"

pen og næsten overkomne af Træthed,

ville alle brave Mænd derfor kalde dig

I Nibelungenlied kaldes den Helt, nied ^^^^^

Hogne lier forvexlcs, „af Tronede" hvonscd
^'

menes Troneck ei lange fra Trier.

r

I

J
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slel Karl." Da hug Kong Didrik paa hans

Hals, saa Hovedet floi af, hvorpaa Hog-
Ue kom imod ham

^
og en Enekamp. begyndte

iinellem dem. Og Mester Hildebrand trængte

^nd paa Gernost; og der opstod en haard

•K^amp
j

og Hildebrand lilfoiede Gernost

^tore Slag, [med sit store Sværd Lagulf],

livoraf han fik sin Bane, da Træthed alt

tilforn næsten havde faaet Bugt med ham.

^u var der altsaa ei flere inde i denne
Hal end de fire: Hogne og Kong Didrik,

Hildebrand og Gisler.

364. Kong Atlila kom nu fra sit

^3arn hen hvor de sloges. Da sagde

Hogne
: ^^Det er Helteværk, Konning At-

^^'a ! at I giver denne Svend Gisler Fred.

^^^n er uskyldig i Sigurd Svends Drab, og

J^S ene gav ham sit Banesaar. Lad ei Gisler

^UuJgjgjfjg j^i^ j^^j^ liden Helte-

Sj^rning fo^ saadanne Kæmper at dræbe
^^^^y Som nfésten er overvunden af Træt-

Da sagde Gisler: uTal ei saa, som
jeg frygtede for at værge mig. Det

^^^^^ min Soster Gudrun, at da Sigurd
Vend blev dræbt, var jeg fem Vintre gam-

^»«1 Og
i j^Ijj Moders Senff: men ei

Ski "
jotler jeg om at leve ene, naar alle mine

M m 2
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Brodre ere dræbte.'' Og nu trængte Hil-

debrand ind paaliam, men Gisler værgede

sig mandig og tilfoiede Hildebrand mange

og store Saar , men dog gik det som mai^

kunde vente, at Gisler segnede til JordeHj

overvældet af store Saar.

565. Nu sagde Hogne til Kong Did-*

rik; (^Det synesmig nu, som vort Venskab^

[hvor stort det end har væretj, her ma^

oploscs, og ei indseer jeg, hvorledes du kaU

vente Hæder af en saadau Enekamp nietl

mig, der alt er modig og saaret. Havde

jeg saaledes hvilet mig som du , da skulde

du aldrig bære dit Legeme heelt herfra,

desuagtet opgiver jeg end ikke mit Liv

een Mand alene; lader 05 derlor en^^
f

denne Kamp med Manddom, og Ingen ^

os skal bebreide den anden sin Æt." [M^^

Kong Didrik svarede: ^Jngen Mand bed^^

jeg mig til Hjælp i denne Enekamp, og d<?^

vil jeg vistnok vide at udfore med Ko^*®^

og Manddom]." De begyndte derpaa Ei^'^^

kampen, og sloges Isenge paa det djærves^^'

saa at man ikke kunde forudsee, hvem S^i^

ren skulde tilhore. Og saa længe

denne Kamp paa, at begge bleve inoJjS

og saax'ede. Derover blev Kong Didi*
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I

Vred, da det harmede ham, at han saa-

lasnge skulde slaaes med een Mand, som
forud havde stredet i tre Dage. Og nu
sagde han: ^^Delte er vistnok en «tor

Skam, at jeg staaer her hele Dagen, og at

Alfeeon skal hohle Stand imod mig."

t)a svarede Hogne: ((Mon vel en Alfeson

skiilde have værre Forhaabning end selve

t)jævelens Son/' Og ved disse Ord tændtes

^auiedcs Didriks Vrede, at Ilden fl5i gni-

strende ud af hans Mund, hvorved Hognefi

brynje hiev saa hed , at den brændte hani-

l^a sagde Hogne- ^^Nu kommer jeg til at

overgive mine Vaaben, thi jeg brænder af

Juine Brj''njeringe. Var jeg en Fisk, ^ste-

^enfor at jeg er et Menneske, da vilde no-

fi'-'t af mit Kjod være spiseligt." Derpaatog

^^ng Didrik ved ham og rykkede Bryn-
J^ii af ham.

366. Dronningen tog nu, der hvor

^uset var bi-ændt, en luende Brand, og

fi^k til sin Broder Gernost og stak ham
i Munden, for at vide, om han vardod,

^i^en
jjyjj forlod ham forst, da han heraf var

^^^It, og ligesaa gjorde hun med Gisler,

[heller] ikke tilforn var dod. Kong
'-^^Jrik saae nu, hvad Dronningen gjorde, og
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sagcle til Kong Atlila: f^See nu, hvor denne

Djævel Gudrun, din Kone, kvæler A-ine

Brodre, de brave Helte, og see, hvorman-*

ge Mspnd lier baye mistet deres Liv

hendes Skyld, og hvor mange brave Helte

hun har voldt Dodeu af Niflnngerne Po

Hnnerne og Omlungerne, og det samn3^

vil hun engang gjore ved dig selv." Da sVfi"

rede Kong Attila; ^jVi^tnok er hun eH

Djævel; drøeb dq hende, og vist vil det

vaere en god Daad
;
og om dn havde gjort d^t-

for syv Nætter siden , da vilde mang^^

dyrebar Mand, som xin erdræbt^ have

ret frelst." Da lob Kong Didrik til Gud-

run, svingede sit Svcerd i Veiret pg

hende midt i Stykker,

567. Kong Didrik gik nu til Hogne

og spurgte , pm han stod til at helbi'^^

des, Hogne sagde , at han vel kund^

leve nogen Tid, men stod ikke til "^^^^

at helbredes. Kong Didrik lod da t'^^

re Hogne hjem i sin Hal, og Didrik*

Kone Herat forbandt hans Saar. Om
tenen bad Hogne Kong Didrik at skaffe

ham en Kvinde af god Æt, da han vil*^^

hvile hos hende om Natten. Denne

opfyldte Didrik ham. Efter- Ire D^S^^
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Forlob sagde Hogne til Kvinden: «Det

kan nu hændes, at, naar nogen Tid gaaer

lien, du foder en Son ved mig, og den-

Jié Dreng skal hedde Aldrian, og her

ere no^le Nogler, som du skal passe

paa og give denne Dreng, naar han bliver

voxen. Disse Nogler fore til Sigisfrod- *)

Kjælder, hvori NiOunge- Skatten er for-

Varet/' Og herefter dode Hogne, og saa-

ledes var nu alle de anseligsle Niflungers

Levetid endt. I dette Slag vare faldne tu-

sinde Niflunger og fire tusinde af Huner

og Omlunger. Saa sige tydske Mænd, at

intet Slag har været mere beromt i gamle

Sagn end dette, og efler dette Slag har

dei--været saa ode paa Mænd i Hunelaud,

at der ei mere i Kong Attila^' Tid har væ-

ret mange tappre Helte at udvælge. Nu

Var det opfyldt, som Dronning Erka spaae-

de **), at det vilde volde Kong Attila og

alle Hunerne slor Ulykke, om han giftede

sig i Niflungeland. Her kan jnan nu hore

lyJske Mænds Frasagii om, hvorlunde disse

Sigfred-, B; Sigisfrod eller Sigfred, Sigurd stydske

Navn,

**) Kap. 317.



552

Begivenlieder have tildraget sig, saadanne
Mænds, som ere fodte i Sijsa, og mangen
Pag have seet Staden endnu ubeboet. [De
samme kunne sige], hvor Hogne faldt og

Irung blev nedlagt, og vise Ormetaarnet,
hvor Kong Gunnar fik sin Bane, og Ha-
ven, som endnu taldes Ni/lunge -Haven-
Og Alt staaer endnu paa samme Maade, soiu

dengang Niflungerne dræbles
j den [gamle]

Port, [hvor Striden begyndte, og den ve-
stre Port, som kaldes Hognes Port, hvor
Niflungerne brode ud af Haven]. Og flere

Mænd, som vare fodte i [Bremen og Mon-
sterborg *)] , have fortalt dette, og skjondt
ingen af dem kjendte til [hinanden,] fortalte

rle det dog alle paa een Maade, dog meest
efter det der berettes i de gamle Kvad,

-
der om dette Lands store Begivenheder ere

forfattede i det tydske Tungemaal.

I
.

*) Brinon og Mestelborg, B;



Fire og tyvende Fortælling,

JDidrihs Tilha^efcGrd'

S68. Kong Didrik af Bern Iiayde nu
listet mange dyrebare Mænd. Da taltes

begge ved^ Kong Didrik og Mester Hil-

debrand, Kong Didrik begyndte; c,Vist-

'^ok er det mig en stor Sorrig, at jeg har

^^alænge maattet undvære mit Rige
j
og at

liar nu mistet alle mine Mænd, See nu
^^r, Ijvorlunde mange af vore Venner ere

di^æble; vor hin gode Ven Markgreven^
honning Gunnar af Niflungeland, Hogne af

^roja, som have været vore trofaste Ven

^^^J og det veed Gud, at helJer vil jeg

^oe for mit Rige, end jeg skal opleve min
Alderdom her i Huneland, og allerede alifor

længe have vi tjent Konniug ÅttiJa.'' aHer-
''^ !"svarede da Hildebrand, have været

^a^ngc fra vort Rige og have niis(ct Meget,

deri vil jeg være enig med dig, hellertj

doe i Ouilun:ic]and end at henleve eu

^liasclerlig Alderdom i Huneland." Derpaa.

^agde Koug Didrik: ^Hvad har du nu spurgt

^^^^ miu 13org Bern? IIvo hersker over

\

V
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den?" „Bestemt veed jeg ikke," 'svarede

Hildebrand, (Jivo der hersker over den,"

nien det har jeg spurgt, at der skal herske

en Hertug, som hedder Alibrand, soiii

jnaa være min Son, og tillige forlælles ddj

at han er en stor pg drabelig Maiid. D^**

Ivan høendes, at min Kone Oda har vseret

frugtsommelig, da jeg drog bort fra Bern?

Dg at lian saa siden er fod." Da s^g

K-OHgDidrik fremdeles: t,Er din Son Her-"

tug over min Borg, da vil det være os

stor Lykke, Han vil modtage os vel,

Jian er os tro , som du har været." Hi!'^'^'"

brand sagde da: c^Herre! hvad Besluti^^"^

vil du i den Henseende tage?" Herpaa t*^S

Kong Didrik saaledes til Orde; ,,Ei kunne

vi uu faae en Hær til ^t drage med o$

Omlungeland, saa ode her er blevet p^^

Folk. Konning Attila kan nu ikke giv*^

pine Hovdinger til at indtage vort P-'S^'

Jeg vil derfor drage lonligen til Omhv^$^'''

land, og gaaer det da gaavel, at jeg koni-j

mer der, skjondt ei med flere Mvetid

vi tp tilsammen ere, vil jeg dog sværge P^^^

nt jeg ei anden Gajig konipier ud af 0^^^

lungeland." Nu spurgte Hildebrand. <(Sknll®

vi tale noget om dette lor Konning ^

1
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har jeg nu saa fast besluttet/*

svarede Kong Didrik, c,at jeg vil drage

lijem; hvad enten Konning Attila tykkes

Vel eller ijde derom. Og derfor skal det

holdes skjult for Konning Attila [og for

enhver Anden, indtil vi ere reisefærdige].'^

369. Og endnu sagde Kong Didrik;

(cPru Herat skal fare med os, om hun
"Vil, gak derfor hen og siig hende det!'*

tiUdebrand gjorde saa og sagde hende,

^Vad Kong Didrik havde besluttet. Fru
Herat sagde, at hun vilde hore det af

I^ong Didrik selv; hvilket Hildebrand be-

J^ettede Kqngen, som nu selv gik til Fru
R^rat og sagde; ^^Vil du drage hjem med

til Omlungelandj da jeg agler at vindø

^lit Rige tilbage? Menter Hildebrand

lolger med mig. Jeg har nu været borte

^^^^ mit Rige i to og tredive Vintre,'^

^Varede Herat; ^.Herre! gjerne vil jeg dig

^^'ge, og det vil vist Gud, at du faaer

Rige. Der vil ingen Dag kojnme, pa^^

^^ilken jeg vil være saa glad, som naar

faaer din Herlighed tilbage/' etGjor

^'g .da snart færdig,'' sagde Kongen, .

^^nne Akcn skulle vi ride bort fra Susa.^'

tf̂uu svarede, at det saa skulde skee.
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Syo. Og om Aftenen samme Dag

havde Hildebrand sadlet deres [tre] Heste,

og den fjerde Hest havde han læsset med

deres Klæder og deres Guld og Solv.

de nu havde loilct Herat op paa hendes Hest

og ligeledes Bylterne, sagde Hildejbrand-

:^^Mon du saaledes vil reise, bort, Herre!

uden forst at tale med Konning Attila?''

Kong Didrik svarede : ^^Du og Herat

skulle ride i Forveien ud af Borgen, jneH

jeg vil gaae til Konning Attila.'^ Kong

pidrik gik da op i Kong Attijas Hal, hvor*

han sov, og sagde til Vagtmændene

>

at han vilde besoge Kongen, Vagtm^^"

dene lode Kong Didrik gaae hvor h^-^

vilde. Kong Didrik gik ind i Hallen, hvo^

Kong Attila sov, og vækkede ham. Da

Kong Attila saae, at Kong Didrik var kom-^

Jiven eensom
,

sagde han: Velkommen-

Konning Didrik, kjære Ven! Hvad vil du,

hvi kommer du eensom i V^abeu?''

svarede Kong Didrik: ^^Herre! gak eenso^^^

3ned mig til eu Enetale P"* Kongen stod op

og gjorde saa. Da sagde Kong Didrik'

^(Mægtige Herre Konning Attila! jeg '^^^^

»ige dig en Tidende: jeg har mistet niiii

Jiorg Bern og hele mit Rige, og det Ii^^
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Jneget deroverj at jeg kan ei længer lade Sa-*

gerne saa staae; jeg vil drage hjem til Om-
lungeland, og skal jeg da faae mit Rige igjen

eller i andet Fald min Dod/^ ^cHvor ere

dine Krigere/' sagde Kong Attila, ^^og paa

livad Maade vil du vinde dit Rige, drag

ei med Vanære her fra os, og hvorlunde

har du lagt denne Plan?" Kong Didrik

svarede: ^^Jeg vil drage lonlig i mit Rige>

ingen Krigere har jeg til at tilbagevinde

iiiit Land" Da sagde Kong Attila: c^Min

gode Ven, Konning Didrik! bliv endnu

hellere hos os en Tidj men om du ei vil

det , da vil jeg give dig Hunernes Hær
*til at vinde dit Rige.'' ((Ht^^'J^*^ Konning

Attila!'^ svarede Didrik, <<det gik som jeg

"Ventede af eder, at I vilde behandle os

®edelt. Gud lonne eder derfor, men een-

som og lonlig vil jeg drage og Hildebrand

^led mig; ei vil jeg oltere odelægge dine

^a^nd.", Da gik Kong Attila ud med
haai til Borgporten, og der' skiltes de og

dyssedes
;

og nu græd Kong Attila, og

"Var meget ilde tihnode over, at han ikke

^tulde lade Kong Didrik drage bort fra

^^g nied mere Hæder. Kong Didrik bad

^^^g Attila og hans Rige være i Guds
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Varetægt og sagile, at de endnu kunde
træffes, og sprang dernæst paa Hestens

Rygj og de droge nu alle deres Vel Me-
ster Hildebrand red forud jned Trodshe-
sten. De dreiede ad den venstre Vei til

Mundia, og vilde Kong Didrik fortsætte

Reisen Nætter og Dage, og de kom ei

til Folk og droge ikke til Borge.

Syt. En Nat kom de til Bakalar^ og

da sagde Kong Didrik, i det han vendte

sin Hest [mod] Borgen: ,,Nu bedrover du

mig, Bakalar! formedelst din Herre Mark-
greven. Da jeg havde mistet mit Rig^

for min Farbroder, da kom jeg her fo^

Bakalao og da kom imod mig Markgreven

med sin Dronning Godelinda; hun g^^^^

mig en gron Krigsfane, som blev mange

Mænd til Bane. Nu sorger jeg inege*^

over min gode Ven Markgreven. Var han

her endnu ilive, da drog jeg ikke saa fi'^

denne Stad uden at besoge ham." Da sva-^

rede Hildebrand: ^^Vist sagde du saiidt?

at Markgreven var en brav Mand; det

forsogte vi i .Rusland, da jeg mistede inin

Hest, og han igjen hentede den til mig*)*''

Jfr. Kap. 2 85.
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I^erpaa droge de frem ad Veien og rede^

til de kom i Nærheden af Skoven Lutu-
Vald*)y hvor de opholdt sig om Dagen,

^^eu Natten derefter rede de igjen videre.

S72. Eisung Jarl hin Unge var dra-

get over Rinen med sine Riddere, og nu

^dspeidede han , at Kong Didrik red der,

mindede sig nu, at den gamle Sam-
son og hans Sonner Ermenrik og Ditmar

^avde dræbt hans Frænde Eisung Jarl af

^^1*11 hin Gamle^og hin Skjægside og
^an syntes nu, at der var en god Leilig-

^^^d til ^ at hevne dette, hvorfor han red

i Skoven og sogte efter dem. Da So-

Var nærved at gaae ned om Afte'nen,

^Sde Didrik j at de skulde gjore sig fær-

og ride deres Vei. Kong Didrik og
^i'at red nu foran, men Hildebrand bas:

med Trodshesten^ og da han vendte

^^S ojii og saae tilbage, blev han Vaer, at

^*^'geu Stov stod op fra Veien som af

^^^ge Heste. . Han slog da Hesten og

elter Kong Didrik og sagde ' til ham:
Seer en stor Slov af Heste stige op

^^^^^^^^

) Jfr. Kap. ,2,

1

S
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af Veieti,' 6g deri sees favre Skjolde Og

hvide Brynjer, og de ride fast elter oi'

Da sagde Herat med grædettdé Taarei":

rtJcg fi'ygter, at det ei^e eders Uvenner.

Na vendte Kong Didrik sin Hest om,

loftede Hjelmen op og Sagde: ^Ja vistnok

er det af Heste, den Stov reiser sig fi'^

Veien, og jeg skjelner endog væbnede

Mænd, i hvo de saa ere, der her f^^'^

saa vældigen frem! Hvo trOer du det er*

Mester Hildebrand ?" (,Ei vehtett jeg

?

svarede han, ^het nogen Hovding, iid^^

det skulde være Elsnng, som er drag-^

over Rinen
;

og det mener jeg, dt

det er ham, og lian har spurgt oin "^^^

Færd, da kan det være, han vil tr^cl^'^

os." Da »agde Kong Didrik: <,Ja! saa hcf^

tig ride disse Mænd til, som dm de va**

indhente os, ihen hvad skulle vi ntt
gj^*'^'*

enten undflye i Skoven og skjule os ell^^

stige af vdre Heste og væj-ge os?''

vendte Hildebrand atter sin Hest og

sin Hjelm af Hovedet og saae hen, h^^^

disse Mænd rede og sagde: f^Herre!

ride -.lo og tredive Mænd 5 lader os

vore Heste og berede os. For deaii vi

^
^ vi ikke flye; det skal sporges i" Huueh^^^

'
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[nogle afj disse skuJle falde under vore

Hug, medens andre, af dem forskrækkede

imdflye." Han sprang da af sin Hest, og

^igesaa gjorde Kong Didrik, og de loftede

Herat ned, spændte deres Hjelme fast og

blottede deres Sværde. Da sagde Kong
t)idrik: ^^Vistnok er du en brav Mand,

Hildebrand! Lykkelig er den, som har

®ii saadan Svend paa sin ene Side, naar

^er skal strides. Fru Herat ! græd ei

,

^ser munter, indtil du seer os faldnej

*Hen jeg haaber det vil gaae bedre!"

375. Nu kom Eisung Jarl til dem
'^ed sine Mænd, og ved Synet af Fru
Herat sagde Junker Omlung, ,der var EI-

^^*ig Jarls Sosterson og en meget drabe-

^^S Mand; «Ville I overgive Kvinden, da

^tulle I beholde eders Liv." Da svarede

Hildebrand: „I anden Hensigt drog hun fra

^^sa med Konning Didrik end for at fare

^^d eder; og det ville vi ei." Da sagde

af Elsungs Mænd: cjAldrig horte jeg

gammel Mand svare med storre Di*i-'

^^^ghed og mere uforfærdet, [og tillige med
^^adan Hovmod]." c*Saa ung som du er,'*

'Varede derpaa Kong Didrik, „saa rober

din uforstandige Tale mere
.
Barnag-

N u
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tighed. Under Hæder og mandig Stor-

daad ere hans Haar blevne graae; drist

du dig derfor ikke oftere til at holde dig

op over hans Alderdom !" Nu tog Omlung

til Orde: ((Overgiver eders Vaaben og

eder selv i vor Vold! og hvis du ei vil

detj t;;ger jeg med min Haand i dit Skja3g>

saa. at den storste Deel skal foJge bort

med Haanden." (^Lægger du Haand pa^~

mit Skjægj" svarede Hildebrand, „da vil

du fortryde detj thi da skal min Arm
briste sonder, end du atter skal faae Brug

af din Haand. Mon hvo er eders HoV-^

ding?" Da svarede Ingram: ((Hvor lai^g|'

end dit Skjæg er, saa er du dog fattig }

Kundskab, hvis ikke du kjender vor J^^^

Eisung j
mei^ Daarer erc vi vistnok?

vi her saa læn^e stande stille for to M^^^^

og lade dem vexle ligelig Ord med o$j

livorpaa Ingram i Vrede frak sit Svs^i'^^

og hug til Hildebrand i hans Hjehnhat,

Sværdet bed igjennem JrJjelmhatten f

indenfor den var Kong Didriks Hj^^^j

Hildegrim, og mod den maatte HugS

standse. Men Kone; Didrik havde

Hj<-hn , som Sigurd Svend havde eiet.

trak Mester Hildebrand sit Sværd Gra^?
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Sigurd Svend havde eiet og hng til-

Irigram 1 Hjelmen saa at Hugget klovede'

liovedet med samt [Bugen og] Brynjen^

Sværdet standsede i den forreste Sa-
^elbue, men Ingram faldt dod til Jorden.,

^li blottede Kong Didrik Ekkisax, og gav

lorste Slag til ^den lorrewte Ridder:

^ver Skuldren, saa at Armen floi af tillige-

*^ed Siden, og han faldt dod af Hesten; og

andet Slag gav han selve Jarlen under
•^i^ns hoire Arm, saa Hugget gik op igjen-
^^lii Skuldren, og skar' Armen af og traf
^^^'^ paa Kinden saa at det sonderskar

i^vebenet med samt Kjævetænderne;
Jarlen faldt til venstre Side dod af

festen. Nu kom der en stor Ræd-
* over dem alle, og de onskede sig da

JJ^^nme i Babilon*), men da blev der eu
^ard Kamp, og i et Oieblik havde Kong
j^'^^^ik [dræbt] syV Riddere, men Hilde-
^^^d havde dræbt ni.

^74, ]^^^ trængte den unge Omlung

^
^paa Hildebrand og sloges med ham

,

alle, som endnu vare tilbage, flye-

^ ^\^^^^^^ saakaldet af Baiern, hvor Eisung efter Ni-

"l^genlied var Markgreve, eller maaskee en For-
^«)(Ung med Abilon, en Abilons eller Omlungs Borg.

N n 2
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de for Kong Didrik. Hildebrand gav dm-

lung ét Slag paa hans Hjelm, og for dette

Slag faldt Omlung, og Hildebrand oven-

paa ham og bod ham overgive sine Vaa-

ben for at beholde Livet. Da svarede

Omlung : „Vistnok fortjente jeg ikke at leve,

naar en saadan gammel Knark skal have

overvundet mig, men dog vil jeg over-

give mine Vaaben." Da bod Hildebrand

ham staae op, og spurgte, hvo han var>

og hvi disse Mænd havde stræbt dem

efter Livet. Men Omlung svarede,

Eisung Jarl vilde hevne sin Frænde E^"

sung Jarl, som Kong Samson, ^"^^

Didriks Frænde, havde dræbt.

sagde Kong Didrik: »Gode Ven Omlo"^^

siig os, hvad Tidende du vee'd, og si^e"

skal du og dine Ledsagere skjenkes I'*"

vet." [Da sagde Omlung]: „Gode HefJ^^

Konning Didrik ! jeg kan sige dig en Vj^

tig Tidende om din Farbroder

Erraenrik, han har nu været syg
^

af et Brok, han havde faaet, hvorved ha^^

Tarme og Ister*) vare sjunkne ned^

mMe«'""*
*; Det er hvad vi nu kald« N«ttet,

itije'Kocv,
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Siika har givet det Raad, at man skulde

gjore et Snit og trække Isteren ud, si-

gende, åt det da vilde blive bedre. Dette

tlev ogsaa gjort, men nu er det dobbelt

eaa slet med ham som tilforn, og nu vide

vi ei, om Kongen lever eller ikke." Da

loB Hildebrand og Didrik, og takkede ham

ineget for hans Tidende. Alle de Riddere,

som vare undkomne ved Flugt, droge nu

tilbage og fortalte, hvor de kom frem,, at

Eisung Jarl var dod, og at faa af håns

Mcend vare undkomne, og at dette havde

to Mænd gjort, den ene var en gammel

^and og den anden en for Mand. Og

^^sse Mænd droge over Rinen Veien frem

W Babilon. Og da de kom til Staden,

^avde de denne omtahe Tidende at

fortælle. Da spurgte Jarlens Raadgiver;

»(Hvo have vel gjort dette?'' Ridderne

svarede; <,To Mænd have gjort det Den

af dem var usædvanlig gammel, og ei

indseer jeg, hvi den Djævel havde naaet

saadan Alder. En Djævel var han vist-

og han havde Fanden selv i sin

•^^and; hvorfor Intet kunde holde Stand

*^od ham, Hans graae Skjæg var saa langt,

det deekkede hans Bryst."
' [Imidlertid

I



kom. Omlung hjem selv tolvte, og havde

Jarlens Rustning med sigl Nu stod selve

Raadgiveren op, og mange Riddere fulgte

ham og hilsede paa Omlmrg, og kaldte

det en stor Lykk^, at han var kommen tilf

ba^e. De spurgte nu, hvo disse lo Mænd
vare, som havde stredjet med ham,, forneni^

melig, hvo den gamlf^ og skiægside var?

ctDenne hin GamJe, som I sporge. ox^i

g, <£er en brav Mand, som

fikjenkede mig Livet, da det stod i han«

Magt at dræbe mig, det var Mester ,
Jiib

.debrand, og' den forere Mand var Kon-r

ning Didrik. Stædte i den yderste No^
niaatte de værge sig

j
og det gjorde de nie'I

saadan Mandhaftighed, at de, kun to^ holit:

Stand mod to og tredive, saa at vi miste-

de fjorten for deres drabelige Hug.

Fem og tyvende Fortælling.

DidriU ogHildebrands Modtagelse i Bern-

375. Kong Didrik sa^de til Hilde-

brand , at de skulde ride sydefter over
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Mundiafjeld. Foran dem laa en Skov, i

hvilken de rede ind; stege af Hestene og

toge Bylterne ned. Kong Didrik og Fru

Herat bleve nu tilbage i Skoven, medens

Hildebrand red ud af den hen til en Borg,

hviken en anden Jarl, ved Navn Ludvig

eiede- Jarlen selv var nu gammel, men hav-

cle en ung Son, der hed Konrad. Hilde-

brand traf i Skoven paa en Mand, som

havde hjemme i Borgen^ og han spurgte ham

Saalunde: cJivo raader over denne Borg,

som jeg seer her r^ tiFor den raader," syor-

^ede Manden, .^Hertug Ludvig og hans SBn

J'^onrad.'' Kan du sige mig," spurgte Hil-

debrand fremdeles, ,chvo raader over Bern?"

ttJa!*' svarede han; „derover raader Alibrand,

Son af den gamle Hildebrand.'? Da spurgte

llildebrand med et Smiil: c^tjvor brav en

^and er Alibrand, og hvor drabelig. er

^an i Strid?" aAlibrand," svarede Borg-

banden, ,,er den storste af alle Kæmper, og

^vergaaer alle Mænd i Mildhed og Bele-

^^iihed; dog er han grum og ivrig og ond

*^od sine Uvenner, og vil ikke iaale, at

Hlodver, paa flere Steder i A»
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nogen Mand ligner sig mtd ham," Hil'

debrand red nu med ham og sagde fremr

deles: <<Du er ret en brav Mand. Hvad

flere Tidender kan du sige?" Borgman-

den svarede : (jEn betydelig Tidende er

fortalt, den jeg venter er sand, at Kon-

ning Ermenrik skal være dod.^' Da svarede

Hildebrand: ^^Det er en stor Tidende, og

den vil ikke tjekkes god for hans Venner-'*

De kom imidlertid nær ind til Borgen.

sagde Hildebrand; „Vil dq, brave Mand!

udfore mit Ærende i Borgen^ thi jeg "^^^

nu ei fare længere dennesinde. Bed JuH-'

ker Konrad komqie til mig, eftersom

er lettere til Fods end hans Fader!" Borg"

manden sagde, at han vilde udfore ha***

Ærende, og da han kom ind i Borgei'>
4

gik han til Konrad og sagde til ham: ^Jui*''

ker Konrad! Her staaer uden for Borg^^

en stor Mand med hvidt Sfcjæg, Han bfl^

mig at kalde paa dig og gav mig

Guldfingerring." Konrad var en nedl^"^

dende Mand , som gjerne vilde ga^^>

naar udenlandske Mænd sendte ham B^^*

Han gik da ene ud af Borgen. Udenf^^^

Borgporten stod Hildebrand, og bod den

ankommende Mand velkommen, og spurgl^^
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han, c^og min Fader hedder Ludvig;

hvad er dit Navn?" [Hildebrand sva-

^^de]: ,Jeg hedder Hildebrand Ylfinga-Me-^

^^^er, om du har hcirt den Mand nævne
f6r.» Da gik Konrad til ham og bod ham

inderlig velkommen* Konrad sagde;

Gak med mig til min Fader. Vist skardu

være velkommen hos os." ^^Jeg kan

^^^dnu ei fare med dig dennesinde,*' sva-
^ede Hildebrand, ^^men kan du sige mig

^^Qgen ny Tidende?" ^^Jeg kan sige dig en
stor Tidende" svarede Konrad, ^^Konning,

Erinenriker d5d." <^Hvo bærer nu han s Kro-f

spurgte Hildebrand endvidere. ^^Det

^edrover at nævne det," svarede Konrad,

''^^t gjor den onde Hund Sifka Balerad,'^

xMexi hvad Tidende kan du os sige ?'* spurgt©

J^onra4, hveden kommer du?" ^^Ja dot kau
^au -Vente," svarede Hildebrand^ ^tatjegkau

dig det, som du ei tilforn har spurgt,

Elsuiig Jarl i Babilon er dræbt, og at

•'honning Didrik er kommen i Omlungeland/',

*'^ud Være lovet!" sagde Konradj ,jthi diix

Alibrand lur sendt Mænd nordpaj^

Huneland eftey Konning Didrik, at han
^^^^^ skulde komåie til sit Rige, og AJi-
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brand vil vist ikke overgive sin Borg eller

nogen anden Stad i Omlungeland til Sifk^-

For ville alle Omlunger doe^ end Sii^^

skulde komme til at raade i Bern, Hil"'

debrand, brave Mand! drag nu derfor

mig ind i Borgen til min Fader!" ^J^S

vil nu forst ride ud i Skoven," svarede Hil^

debrand, ^^thi der venter Konning Didri^

paa mig." Derpaa sagde Konrad: (tGo^^

Ven ! bi efter mig ! jeg vil sige min F^^'

der denne Tidende." Og nu gik Konra<I

ind i Borgen til sin Fader og sagde ; .(Herre

.

jeg kan sige dig en stor og god Tidende-

Konning Didrik af Bern er kommen i Oni"

lungeland, og vor Frænde Hildebrand n^^^

ham, og delene er her udenfor Borgei^^

og bier efter mig." Men da Jarlen borte

dette, stod han strax op og gik udj

med ham mange Riddere, og da de koi^

ud af Borgen, traf de Hildebrand. Hertug

JiUdvig gik til ham, gjenkjendte hani^ ^»

sagde: ^Mester Hildebrand! her skal

Tsere velkommen hos os, og vises al ^^^'^

Hæder, som vi kunne yde dig; jnen hv^^^

er Konning Didrik ,,Han er i
Skoven

tæt herved," svarede Hildebrand. Da b^
.

Hertugen, at man skulde fremtage
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Ældste,, da ha« yiUIe ride ud at tage imod
^ong Didrik. Og det varede ikke læn-
Ee, for der kom syv Borgmænd med
^Qgne, læssede, med Honning og Viin

de bedste- Levnelsmidler. Da lod Jar--

^en tage disse VognQ og kjore ud i Sko-
'^^Hv:: .De

;
rede nu alle, til de traf Kong

t^idrik, som da just havde antændt en Ild,

*iertug Ludvig og hdns Son Konrad stege da

deres Heste
,
gik hen for Kongen og faldt

J^^gge paa Knæ, kyssede hans Haand og
^de deres Herre Konning Didrik af Ber^
^^Ikommen, og tilbqde, at de selv vilde

^^ae ham bi, i hvad han onskede. Kong

^
|drik stod da op, tog dem i Haanden og

dem at reise sig og tage Sæde hos

^
De spurgte dernæst hverandre om

l'idender. Kong Didrik fortalte dem da
sin [Reise], og Hertug Ludvig ham igjeu

J^le. de Tidender han vidste. Jarlen bod

^ Jvong Didrik at drage hjem med sigj men
^^gen sagde, al han vilde forblive i Skoven

lid''^.
^"^g^^ Tid. ,,Men?IiIdebrand skal

^
sagde han, ,,at besoge sin Son Ali-

^

^^nd.'-* Hildebrand gjorde sig da færdig.

^
Grunden til, at Kong Didrik ikke vil--

^ ^X'age til Borgen, var^ at han havde gjort.
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det Lofte, at han aldrig vilde konnne »

nogen Slags Bygning, for han kunde drage

ind i sin egen Borg. Da nu Mester Hit^

debrand var hfelt færdig, dg Junker Konra

red paa Veien med ham, sagde Konrad

til ham: t(Naar du træffer din Son Ah''

brand, tal da hoflig til ham, og siig, at

er hans Fader, thi om du ei gjor saa,

vorder det din Bane,'» ,,Gttde Ven !" sagd^

derpaa Hildebrand, „hvad kan du sige»i^^»

hvorlunde jeg ka^ji kjende min Son fra an-^

dre Mænd?" „Han har en hvid Hes^?

sagde Konrad, c(Og Naglerne i Skoene er^

af Guld; hans Skjold er hvidt som Sn«^^

og paa det er malet en Borg. Ingen
^^"'^

i Omlungeland er hans Lige; og

du gammel og vil ikke kunne staae

ham/* Da loe Hildebrand og sagde: tP^^

end min Son Alibrand holder sig
^

være en vældig Mand, og hans Overi^^^^

er saa stort, at han ikke vil lignes

nogen Mand, saa kan det dog være, ^^^^

gammel jeg end er, at han kommer til
^^^^

$ige mig sit Navn, for jeg siger ham ^

576. Nu red Hildebrand rask f^^"^^^

Veien, som gik til Bern, og da han n"

kommen saa vidt, at han saae Staden?

ev

\
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^om en Mand ridende imod ham med to

Hunde, og paa sin venstre [Side] havde han

Hog. Denne. Mand var stor paa He~
steryggen, og sad med Anstand paa sin

Hest; han havde en hvid Hest, og hele

hans Harnisk var hvidt, og paa det var mær-
ket Bern med forgyldte Taarne, Hilde-

brand red imod Manden, og syntes at finde,

denne Mand ikke var mindre end ham.
Og da Alibrand saae en væbnet Mand ride

^^od sig, og at han red drabelig frem^ og

ikke kunde see, at han boiede sig noget

^Qi* ham, da blev Alibrand vred, i det han

myntes, at denne vilde sætte sig i Ligning

^ed ham. Han spændte da sin Hjelm
fast, og skjod sit Skjold for sit Bryst, satte

Glavind frem, og slog sin Hest med Spo-

"^^rne. Og da Hildebrand saae, hvorledes

^librand havde gjort sig i Stand, holdt hau
* •

Skjold for sit Bryst, og satte sit Glavind

^^abdig frem, slog sin Hest med Sporerne

red imod ham. De rede nu sammen, og
Satte deres Spyd i hinandens Skjolde saa

^^^t> at begge Spydskafterne brast sonder*

Gamle sprang derpaa strax af Hesten og
^^ak sit Sværd; og ligesaa gjorde den Unge^
^Vorpaa de gik sammen og sloges, til de
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begge vare trætte. Og da satte de deres

Skjolde ned, og stottede sJg paa dem.

tog Alibrand til Orde: ^Jivo ér denne hiii

gamle Mand, som har staaet for mig en

Stund
j

siig hurtig dit Navn, og overgiv di-

ne Yaabcn ! saa skal du beholde dit Livj

men om du ei vil det, da skal det vorde

din Bane." (tVil du vide mit Navn," sva-

rede Hildebrand, c^dajcommer du forst til

at sige mig dit, hvis ikke, vil du kom-^

me til at overgive dit Sværd og dine

Vaaben, for vi skilles, og om du 'ei vil

det med det Gode, da vil Noden dog dri-

ve dig dertil." „Da svang Alibrand ^i^

'Sværd i Veiret paa det drabeligste, og hug

til den Gamle, og Plildebrand sparede haiii

heller ikke, saa der blev en haard Kampr

og de gjorde det andet Anfald dobbelt saa

heftigt som det forste. Og nu vare igj^^

begge trætte
j

og Alibrand satte sit Skjold

ned, og vilde hvile sig, og ligesaa vil*^!^

Hildebrand. Da sagde Alibrand: .<Vil

\sige dit Navn og overgive dine Vaaben y

saa skal du beholde dit I^iv, men om

ei gjor saa, da skal du blive dræbt.

vilde ei sige dit Navn, da vi modtes,

da var det dig do^ ingen Vanære, men
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skal du komme til at sige det med Useier."

Og nu blev den Unge allermeest rasende^ og

^ilde for vist dræbe ham, og hug nu af alle

kræfter til den Gamle, men han va^rgede

®ig paa det aller tappreste. Da sagde Hil-

debrand: (;Er du noget i Slægt med Yl-

•'Ungerne, da siig mig det, og da vil jeg

§ive dig Fred, men om du ei er det, da

dræber jeg dig." <(Om du vil beholde dit

Liv," svarede Alibrand, c([^la siig mig
s^i^ax dit Navn]. Ei er jeg Ylfing mere

du, og vistnok er du en Taabe, om
^^d du er gammel, [at du sporger mig
^ni Sligt]. Og vidste du, hvo jeg er, da

"^ilde du ei nævne min Fader YJfing." De
trængte nu paa det helligste ind paa hin-

^^deu. Den Gamle gik. ham ind paa Li-

og hug dygtige Hug
,

og nu slog han

Slag paa hans Laar, saa det tog Bryn-

Sonder, og Alibrand fik et stort Saar^

at han neppe kunde staae paa sit Been.

Sagde han: uDer er nu mit Sværd j nu
"^n jeg ei længer staae for dig, thi du har

anden i dinHaand;'^ og han rakte derpaa

•"^aanden frem. Men den Gamle dreiede

/^Joldet tilside, for at tage med Haanden
^^od Sværdet. Da hug Alibrand til den
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Gamle, uden at han tænkte derpaa, og vH-'

åo afhugge Haanden; men den Ganil®

skjod Skjoldet hurtig i Veiret pg sagde:

'^tDette Slag maa din Kone og ei din Fa-

der have lært dig," Og den Gamle træng**^

saa fast ind, at den Unge faldt til Jorden?

bg den Gamle ovenpaa ham, og satte si^^

Sværd for hans Bryst^ og sagde : tcSiig

mig i Oieblikket dit Navn og din Æt; el-

lers skal du miste dit Liv!'' uDet sig^^

jeg nu aldrig/* sagde Alibrand, (^thi ei skjot-"

ter jeg nu om Livet fra denne Stund,

en saadan gammel Graagaa« skal have o ve**"

vundet mig." „Vil du beholde dit Li^?

sagde Hildebrand endvidere, t,da siig

hurtig, ,tOm du er Alibrand, min Son? thi

jeg er Hildebrand, din Fader." Da
den Unge: uOm du er Hildebrand,

na
Fader, da er jeg Alibrand, din Son." ^

stod Hildebrand hurtig op fra ham og^l^''

brand ligesaa, og de kyssedes og kjendt^^

ved hinanden. Hildebrand blev nu ^^^^v

glad ved sin Son, og Alibrand ved sm

der; og de sprang nu paa deres Hefit^

rede hjem til Borgen. Nu spurgte

brand ; j^Hvor skiltes du ved KonnJ^^

Didrik?" Hildebrand svarede, at de skil^^
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i Skoven, og at [han vilde], at Alibrand

skulde ride ud imod ham med alle sine

Mænd.

377. De rede nu om Aftenen til Ali-

hraifds Moder. Hun gik imod dem og saae

sin Son Alibrand blodig og saaret. Da
hylede hun og græd og sagde: uMin kjære

Son! hvo gav dig delte Saar?" (cFrue !"

^Varede Alibrand, ^cdette Saar niaa je^

Vel kunne taale, omendskjondt det ei

lidet, thi det har min Fader givet mig;

^au rider her nu med mig." Da blev hua
gl^'id ved »in Son og sin Mand og^gik imod
ham, og der var megen Glæde j^aa begge

^^der. Alibrands Moder forbandt nu hans

^sar^ og de spiste der om Aftenen, hvoref-

^er de toge deres Heste og rede til Bern.

^^agtnianden var just kommen til og vilde

^^kke Borgporten. Alibrand red da op

^ borgporten, men Vagtmanden kjendte

^^^^ ikke, Iivorfor Hildebrand red ti*l og

^fodte Doren haardt op. Og nu blev Vagt-

^anden vred og hug med sit Sværd til

hildebrand, men han holdt sit Skjold imod
^§ blev ikke saaret. Men da Alibrand saae

^^^^e, blottede han sit Sværd^ og hug Vagt-

^^nden over Halsen^ saa at Hugget tog

O o
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Hoveflet af. Da sagde Hildebrand:

bedrev du en ond Gjerning, i det du dræbte

saglos Mand, thi dette Hug skadede mig

ikke.*' ccDet kan du takke din Brynje for,'^

sagde Alibrand ^ ^tat det skadede dig ikke;

havde den ei været, da havde jeg havt

min Faders Drab at hevne, og da var

Manden ikke sagJos." Dernæst rede de

ind i Borgen og der bleve de vel iniodtag-

ne. Alibrand sendte nu Bud over hele

Borgen, og lod kalde alle de mægtigste

Mænd, som vare i Staden til sig. Da
en stor Mængde Mennesker vare koinne

sammen i Kongens Hal^ tog Alibran"

til Orde: ttJeg kan sige eder en god Ti"

dende, at Konning Didrik Ditraarsson

kommen i Omlungeland og gjor FordrJ^S

paa sit Rige. Nu skulle I tænke over?

hvad Svar I ville give, og om I ville tjeJ^^

Konning Didrik eller Sifka Balerad."

hans Tale svarede en Hovding saalun"

Vidste vi , at Konning Didrik var ^^^^^^^^^

i Omlungeland, og vi kunde hamiinde,

veed jeg Alles ViHie her i Landet,
^

tea^som dehave værnet Ri^et i lang Tid ^^^^

Sifkfi og hans Mænd og saaledes ventet e

Konning Didrik, da ville nu Alle hellere
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JTied Konning Didrik, end at han ei skulde

faae, hvad ham tilkommer." Ved denne

Tale gave Alle lydelig deres Bifald tilkjen-

de, saa at alle de Tilstedeværende langt

lid paa Natten raabte og takkede Gud for,

2it Kong Didrik var kommen i Omlungeland.

t)a svarede Alibrand: (^Konning Didrik er

tilvisse kommen i Omlungelandj og med
ham er fulgt Hildebrand Yifinga- Mester, der

min Fader og han sidder nu iblandt os."

Da raabte alle som een Mand, at Hilde-

brand skulde være velkommen. Nu sagde

Alibrand : ((Om I ville have Didrik til Ken-
ding, da skulle nu alle de bedste Mænd
tage deres Heste og alle deres bedste Vaa-
ten og ride ud imod ham."

378. Alle Ridderne gjorde sig nu
fosrdige og rede ud af Borgen og med dem
®yv hundrede Mand. Og de fortsatte nu
^^^isen, lil de kom til den Skov. hvor Kong
•»Julrik og Hertug Ludvig vare. Mester

''^ildebrand og Alibrand og alle Ridderne
®^ode at>deres Heste og boiede sig for Kong

^driJc, Kongen stod op imod dem og

dyssede Alibrand, og der blev da et fry-

^^^fuldt Mode. Derpaa steg Kong Didrik
P^a. sin liest, og de rede alle sammen Veien,

O o 2
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som forte til Bern. Og da de kom i Nær-
heden af Staden, og Borgmændene saae

Kong DIdrik komme ridende, drog hele

Folket ud imod dem med Spillemænd og

alskens Lystighed. Da nu Kong Didrik

kom for Bern, red Hildebrand med hans

Banner og Alibrand paa den anden Si-

c^e. Alibrand red hen og lagde sin Haand

i Kong Didriks, og tog en liden Guldring

og gav liam [med de Ord]: ^fMægtige Her-

re Konning Didrik ! Siden din Frænde

Korjning Ermenrik dode, blev jeg sat ovef

denne Stad, og tillige til at passe hele Om--

lungeland, og saaledes kom dette Rige al-

drig under Sifka. Denne lille Guldring

vil jeg give eder, Herre! og derhos Berii

og hele Omlungeland, og mig selv og all*^

mine Mænd ti] din Tjeneste/' Nu svarede
L

Kong Didrik^ og takkede ham meget der-'

for og sagde, at han ved Venskab viltl^

lonne ham dette. Alle Ridderne bode

Kong Didrik Gaver; Nogle slore Gaarde,

Andre gode Heste eller Harnisker, og

mægtige Mænd gave liam kostelige Klenodier*

Der blev nu en glædelig Modtagelse,

Kong Didrilc red ind i Bern til sin Gaard-

Hertug Alibrand og Hildebrand forte h^'^
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til Hoisædet, og denne Dag havde han ei

færre end to hundrede Mænd til Bords.

Kongen sendte nu Bud over hele sit Rige,

og stevnede til sig alle dem, som raadede

over Borge eller Kasteller eller Herreder.

Hver Dag kom nu Mange til Kong Didrik^

og overgave ham Borge eller KasteJlej: el-

ler andre Riger,

Sex og tyvende Fortælling,

Didrijcs Seiei' oé Hildebrands J?o(l>

079. Faa Dage derefter red Kong
tJidrik ud med en stor Hær. Til den Stad^

Som hedder Ran *); stevnede han Folk til

Thinge, og paa dette Thing fortalte han deju'

den vigtige Tidende, at Sifka havde sammen-

"ii'aget en tah^ig Hær, og vilde drage- ind i

O^dungeland og indtage Landet. . Kong
•C^iJrik spurgte nu Borgmændene, bm de

Vilde have ham eller Sifka til Konge, og

Rom, i>.
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lagde til, at han vilde ei flye for Sifkas

Hær. Men alle de tilstedeværende Borg-

mænd svarede, at de vilde tjene Kong Did-

rik, og hellere doe med ham end tilstaae

Sifka en Penning, --Da sagde Kong Didrik,

at alle hans Mæiid og alle de, som vilde

staae ham bi, skulde væbne sig, og at han

nu ikke vilde dvæle der nogen Nat, inden

han traf Sifka. Kong Didrik red derpaa

ud af Staden Ran og havde nu otte tusin-"

de Mand. Sifka var kommen meden Hær

af tretten tusinde Mand for den Stad, som

hedder Gregenborg *). Kong Didrik ryk-

kede nu imod dem, og Hildebrand red frejn

med Kongens Banner, og alle Mændene fulgt®

ham, I det samme hidtraf en Hær paasyV

tusinde Riddere fra Romeborg, som fal^*-

Didriks Fylking i Ryggen. Og da O"^"

Jungerne bleve dette vaer, vendle Did-

rik med sit Banner imod Romerne.

Men Hildebrand og . Omlungerne rykkede

frem mod Sifka. Herlug Alibrand red nn

paa det djærveste mod Sifka ind under

hans Banner. Og det forsle Slag gav han

Gcrg«nborg, B; Grekeborg, P*
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Bannerforeren over Haanden, saa at Haan-

dcu gik af og Bannerstangen eonder, og

Banneret faldt til Jorden; og da red [Sif-

Ica] imod ham paa det djærveste, og de til-

delle hinanden svære Hug, og deres Ene-

tamp varede en Tid, indfil Alibrand fik

Magt over ham^ og Sifka faldt dod af sin

Hest. Da nu Romernes Konge var fal-

den, oploftede Omlungerne et vældigt Sei-

ersskrig, hvorefter Romerne overgave sig.

Og da KongDidrik nu blev vaer, at Sifka var

falden, og Alibrand kom til ham, d?. saae

lian, at der denne Dag var hændet ham en

stor Lykke, [og han sagde tii Alibrand,] at,

liavde han gjort dette ni*) Vintre for, vil-

de det have staaet bedre til mod Om-
limgei^nes Rige. Romerne sorgede ikke

Jiieget over dei^es riovdizig, og de overgave

sig alle i Kong Didriks Vold,

58o. Med denne llær red Kong Did-,

^ik nu Irem ad Veien, som gik til Ro-
^eborg, og hvor han kom frem, overgav

*^an Borgene og Kastellerne til ham. Han
^^d med hele sin Hær ind iliomeborg og

*) (illcve B; tyve P|
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til den Hal, som Kong Ermenrik havde

eiet, og satte sig i hans Hoisæde; og der

satte Hildebrand Kong Ernienriks Krone

paa hans Hoved. Da gik alle Ridderne >

som havde tjent Kong Ermenrik, til liain,

og bleve hans Mænd, og Alle gik ham til

Haande i dette Rige, Nogle fordi de ikke

torde andet. Kong Didrik har opfort store

Værker, som endnu ere til at see^ saasoni^

Badet, der kaldes Didriks Bad; og i Ro-

meborg lod han stobe en Stotte af Kobber,

der skulde forestille han> selv siddende paa

sin Hest Falka. En anden Slotte lod han

gjore i Borgens nordre Ende*); der staaer

han i Taarnet og svinger sit Sværd Ekki-

sax mod Steenbuen, som gaaer ovezi Aaen-

[Ogsaa mange andre Steder er der gj^^'**

Billeder efter ham. Kong Didrik satte Her^

tug Alibrand over Rana **), og gav ham
stort Lehn i Omlungeland].

38 1 Sildig i Kong Didriks Dage bleV

Arius's KjætLeri iordomt af kristne. Msend,

og alle de, som havde havt Deel i KjseU^'"

i Borgen Bern / B. t*) Ram, P.
'

O Kap, 38a i P.
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i'ietj pmvendte sig til den rette Tro. [Da

gik ogsaa Kong Didrik og Mester Hilde-

l>vaud tilligemed hele Romernes Rige

over til Kristendommen
,

o'g Lungbardiet

kristnedes nu paa ny]. Kort Tid derefter

faldt Hildebrand i en Sygdom. Denne Syg-

dom blev farlig, og Kong Didrik sad over

ham. Da sagde Hildebrand: ^tDenne Sot

J^ar saaledes faaet Bugt med mig^ at jeg

troer, den forer mig til min Bane. Nu vil

)^g derlor bede dig om, at du vil lade min
Son Alibrand nyde godt af vort Venskab, og

ham vil jeg sende mine Vaaben, [dem han
^kal bære^ hvor du behover hans Hjælpj.

^ort derefter dode Hildebrand, og da he^

gf^d Kong Didrik sin gode Ven Hilde-

hi'and, og han lod hans Lig vise al Hæ-
og foranstalte en anselig Begravelse,

Hildebrand blev meget begrædt. Og i

hele denne Saga er ingen Mand bleven be-

saa meget som Hildebrand; især

^<^stes han for den Troskab, han udviste

^^^^ Kong Didrik j hertil kom, at han

den ,tappreste blandt Mænd, forlrin-

^§ i Kamp og meget gavmild. Og tydskø

lortælle, at han havde fyldt sine halv-

1
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andet hundi^ede *) Vintre, d*a han dode,

men i tydske Kvad siges, at han havde seet

sine to hundrede Vintre. [Hertug Alibrand

tog da forste Gang sin Faders Vaaben?

bg bar for Kong Didrik Sværdet Gram og

Hjelmen, som Sigurd Svend havde ei^t,

foruden andre Vaaben, som hans Fader Me-

ster Hildebrand havde baaret, og dem bar

han i Hænde hvergang Kong Didrik skulde

slaaes]. Kort efter Mester Hildebrands

Dod faldt ogsaa Kong Didriks Kone Fm
Herat i en Sygdom, og af denne Sygdoiii*

dode hun. Hun var en god Kone, bele"*

ven og vennesæl ligesom tilforn hendes

Frænke Dronning Erka og Markgi^ve

dinceirs Kone Godelinda. Disse trd^^

Kvinder have i alle Henseender været

bedste og gavmildeste af alle de Kvi"^^^'

som ere omtalte i denne Saga.

*} hundrede og halvfjevdesindstyve , B; hwn^^'^^^

firsindstyve, P,
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Syr og lyvende Fortælling,

Didriks Kamp med Drager,

582. Kong Hernit i Babilon *) var

stor Kæmpe; hans Kone var Isold, Han
^^r saa drabelig en Mand, at han intet

FoJge vilde have, naar han drog ud påa

I^yrejagt Han havde spurgt, at der i en
Skov laa en Drage , som havde dræbt

'^ange Mennesker og forskrækket endnu
^Gre, Kong Hernit besluttede da, at ride

ud i denne Skov, og enten vinde Navn-
kundighed eller naae sin Dod. Han red
•^^n frem i Skoven Nat og Dag^ og anden

horte han noget Levende at rore sig

^^^J'an ham i Skoven. Med megen Mand-
^^f^ighed red han da frem. Da kom der
^n Fjende og gjorde et heftigt Anfald imod
hamj det var eu Orm, baade tyk og lang,

Som havde et stort Gab og stærke Fodder,
K̂̂ ^^g Hernit red mod Dragen mere af

^^ftighed og Hovmod end af Forstand, ihi

*^ Hertnit i Bcigara, B.

I
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denne Drage var saa stærk, at, saasnart

kom sammen, tog Dragen ham i sine K.loer

og floi med ham hen i en dyb Dal, hvor der

var et Bjerg og i det en stor Grotte.

havde Dragen tre Unger, for hvilke den k^.-

stede Kongen dod, og de aade da hans K)0^}

men Dragen skrabede alle hans VaabeH

bort fra sit Leie,

583. Dette spurgtes vide omkring?

Kong Hernit var reden ud, uden at vøer^

kommen tilbage. Dette spurgte ogsaa

Rovere, som laae ude vidt omkring i H^"
-fik

nelandj de samlede sig da sammen, og ^

omsider saa stor en Hær, at de v^r^

tre tusinde Rovere, med hvilken Hær

droge til Kong Hernits Borg og vilde skafl*^

sig Gods, eftersom Riget nu var uden KonQ '

Kong Didrik red jævnlig ud at jage Dy^^

og var reden langt ud i Skoven med s^^^

Hoge og Hunde. Da han fik Underretning

om disse Rovere, og hvad de agtede

gjore, vilde han træffe dem og faae at vid^'

hvo de vare, og han brændte af B^gJ^^^

lighed efter at udfore nogen ny navnkun^

.dig Daad. Og 'som Ijan engang red om
^

kring i Skoven, traf han et Sted en
^^^^^

Vei foran sig, og kuade xiu vide,
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havde været Roverne, der havde faret ad

^'enne Vei. Han drog da frem ad Veien,

: vilde indhente dem, og Roverne fore

^ige til de kom i det Land, som Kong
Jiernit havde eletj men de vidste ikke, at

•K-ong Didrik red efter dem. Kong Did-
i'ik var nu kommen saa nær, at han saae

bovernes Hær ved en stor Skov; (Ja horte

paa samme Tid en Slags Aliarm i Sko-

^^n; det var at hore som megen Hylen og

store Hug og megen Bragen, Her vilde

^an da ikke ride forbi, uden at faae al vide,

^^ad dette var. Han gav derfor sin Hest

Sporerne, og den var s.aa modig, at den

overalf, hvor man vilde have den frem.

han derpaa havde redet et kort Stykke

^^^^ i Skoven, saae han et underligt Syn,

^^^^ saae neinlie en stor Vei, ad hvilken en

^^ge havde faret. Han red efter ad Vei-

og da saae han Dragen paa det gru-

^^'^ste at slaaes med en Love
;
og det var

han havde hort. Nu kom Kong Did-
^^'^ i Hu, at han bar en Love paa sine

^^aben, og derfor besluttede han at hjælpe

^^ven. Han sprang da af sin Hest, trak
*it Sværd paa det mandigste ud, ilte frem
•^^od Dragen, og hug med sin ene Haand
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saa stort et Slag paa dens Ryg, at den

segnede til Jorden^ men nu kom det Kong
Didrik til Skade, at han havde ladet Ekki-

sax ligge hjemme, thi dette Sværd bed

ikke, men Hjaitet brast og Klingen faldt

ned paa den anden Side af Ormen.
raabteKong Didrik. ,,Hin hellige Gud !

hjælp

mig nu og staa mig Li, og Ira den Tid

jeg troede med Sandhed paa dig, er dette

min forste Bon, som jeg heder dig, iv^^^

mig nu, Gud min Herre! thi om du eifrel^

ser mig, da mægter vist Ingen at g'p^^

detj'' og han greb derpaa til et stort T^^

saa fast, at han rykkede det op J^^^

Rode. Men i det samme blev Drag^^

saa vred, at den tog Loven i sin Mund, og

dernæst slog den sin Hale rundt om KoJ^^

Didrik og boicde Halen saa fast samme^i

om ham , at han Intet kunde eiore j

med alt dette hævede den sig op og

til sit Leie, hvor dens Unger vare. ' Slr^^

kastede den Loven for Ungerne, og de

de allesamnien af den, og bleve da m^^^^'

Da nu den store Draffe var mæt, strak^^

den sin Hale ud, og da blev Didrik

men der var saa morkt, at han ikke kun"
ni

de see en Haand for sig. Han sprang
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Paa det hurtigste derhen, hvor han vente-

at Dyrene vare, og da kom han ned,

hvor der laae nogle Klæder j han lolte paa

*^et, hvad det var^ og da han tog Klæderne

^Pj fandt han imellem dem et Sværd,

svang han Sværdet i Veiret og hug

haardt i Stenene , at der floi Ild af

^^m, saa at han kunde sec rundt omkring

^ hele Grotten. Han saae da, hvor den gamle

^i'age laa og sov imellem sine Unger. Og
vilde han enten vinde Hæder eller Dod.

traadte da op til Dragen og hug den
* "byggen. Dette Sværd hed saa godt, at

skar Dragens R3'^g sonder. Han for-

^•^Ste Sværdet anden Gang^ og hug detene

efter det andet, indtil Dragen var

Han saae derpaa, hvor Ungerne laae,

han drog ikke bort derfra, for han
^^vde dræbt dem alle. Og nu saae han,

hvor der laa en heel Harnisk, og han tog

^Ue Vaabhene og Klæderne^ og gik derpaa

^f Dalen. Da saae han, hvorledes de

^aben vare, som han havde fundet. Bryn-
Var hvid som Sd\v, og Skjoldet belagt

^^'d Guid^ endvidere var der en Hjelm,

^'^k som Glas, i hvilken der sade fem
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Karhinkler, og hele Besætningen *) var af

Ædelstene, og aldrig saae han flere Kle-

nodier paa een Hjelm. Han satte den nU

paa sit Hovedø og tog hele dette Harnistj

og væbnede sig dermed og sagde: ^G^^^

hjælpe den Mand, som har eiet disse Vaa^

ben»" Derefter gik han omkring i Skoveii

i lang Tid og vidste ei, til hvad Side h^^

skulde tage Veien. Da kom han omsider

til et Sted, hvor han traf en Hest £ot^

an sig, der var sort af Farve og sadlet?

men Sadlen havde dreiet sig ned undei*

Bugen. Denne Hest var fortrinlig god og

skjon og tillige meget fed. Da Hesten hle^

en Mand vaer, lob den, men Kong Didi'^

lob efter den i lang Tid, oghai-medes ovei'?

at han maatle lobe saa længe og ei kun
* riet

faae fat paa den. Han klavrede da op ^

hoieste Træ og hængte der sit Skjold

sin Hjelm Hildegrim tilligemed det^S^j^
^^

som han havde taget, hvorpaa han ig]^^
^

efter Hesten. Den lob nu ned i en '

og der fik han den fat i Halen, nien
^

^
sten hævede begge sine Bagbeen og

) I Originalen staaer: i kuppuniim#-
f
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til ham* Da greb Kong Didnk med sin

f^ne Haand om Hesten« Fod og rykkedé

saa haardt til, at Hesten styrtede^ og han
fik da fat om Hestens Hals og holdt fast, og

dette mægtede ikke tolv Mænd, at tage

denne Hest. Hesten havde brudt begge

Sadelbuerne, men der, hvor Gjorden havde
ligget paa dens Ryg, var den blodig og

s^firet Han dreiede derpaa Sadlen op ,

hvor brakken den end var, og hele denne

Sadel havde været belagt med Guld. Der-

P^a red han hen, hvor han havde hængt
Sine Vaaben

,
og tog Hjelmen ned , men

Skjoldet lod han hænge der, og vilde hente

en anden Gang, da han ikke ventede,

Nogen vilde komme i dénne Skov. Han
*^*^d nu, til han traf paa en Sti, hvor der

bavde faret Folk for, og den fulgte han,

han kom ud af Skoven. Der stod nu

ham en Borg, og om denne Borg saae

en stor Hær ligge, og han formodede

at det- maatte være Roverne, som
Vi

havde redet efter, og at dette maatle
^sere den Borg, som Kong Hernit havde
eiet.

584. I det samme stod Dronning
^^^^ i det hoieste Taarn, og saae en Mand

Pp
j
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komme ridende ud af Skoven, hvis Har-

nisk var heelt at see til som Guld, og hvis

Hjelm skinnede som fem Sljerner, og hvis

Vaaben vare belagte med Guld, der glind-

sede som luende Ild. Hun blev da glad,

da hun kjendte Hesten og Hærklæderne,

og tænkte, at det var Kong Hernit^ der nti

kom ridende hjem, efterat have udfort

nogen Navnkundigheds Daad. Hun
derfor hurtig ned til sine Mænd, og bod,

at Alle skulde væbne sig paa det huriigs^*^'

j(Jeg siger eder en god Tidende," sag^^

hun, (cHerr Konning Hernit kommer i"^*"

dende hid til Borgen, amider derfor

det mandigste ud imod ham! thi han

slaaes med denne Hær, om han end ii^"

gen Folk har med sig." Da toge alle Hi^""

derne deres Vaabén og Heste og K-*^"^

Hernils Banner, lukkede Borgporte"

og rede ud imod Roverne. Og da

verne saae delte , væbnede de sig og sprang^

paa deres Heste ^ rede imod dem og hc'"

gyndte Striden. I det samme kom K^^^^

Didrik til. Af Vaabnene syntes han

kjende, Jivor Kong Hernits Banner

Han red da djærvelig^ til og hjalp ^^^^

mændene, og de troede, at det var dei

i

I
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Herre Kong Hernit, og bleve derfor dob-

belt saa dristige kSohi tilforn, thi de vidste,

at han A^ar saa stor en Kæmper, at Bistand

af ham var dem bedre end af liuadrode

Riddere. Kong Didrik red nu tilbage til

Borgmaendene, og de troede, at det var

deres Herre Kong Hernit, indtil han tog

Hjelmen af. Han havde da dels fældet

dels drevet paa Flugt femten hundrede

Mand af Roverne. Men da de saae hans

Ansigt, synles de ei at kunne vida, hvor-

fra denne Mand var kommen, saa stor og

overordentlig var han, og ei. A'^ar deres

Herre Hernit saa stor en Mand. Da nu

I^ronningen blev vaer, at det var en an-

Mand, gik hun med megen Bekym-
^iiig og Sorg i Hjertet ud til denne Mand

Ppurgte: ccGode Herre! Du maa ikke

^^ge mig det ilde op, at jeg sporger dig,

livad dit Nayn er, og hvilken din Bcslut-

^^"g, af hvad Væi-dighed du er, og hvor

fik min Herre Konning Hernits Vaa-
^en Han svarede saalunde: uHvi skal

^^S skjule mit Navn for eder, da det dog

sandsynligt, at I have hort det for; jeg

iiar i r^- j været nævnet Konning Did-

af Bern, anen nu er jeg baade Kon-

P p 2
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ning over Bern og over Rom'eborg og

mange andre store Borge, som I vel maa

vide, om I end ei have seet mig. Men
disse Vaaben tog jeg dybt nede i Jorden i

en Skov, hvor der opholdt sig en for^

skrækkelig stor Drage, som maa hare drasb^

Konning Hernit, thi der laae lians Been

og Hærklæder."

585. Da Drojimingen horte denne Ti^

dende, gik hun til Kong Didrik, kastede begg«

sineArme om hans Hals og kyssede ham og bod

ham være særdeles velkommen. Hun ledte

ham frem til Kong Hernits Hoisæde, og

Ifemforte alle de mægtigste Mænd til

hædre og tjene ham. Kong Didrik vai"

meget vel tilfreds hermed og dvælede; der

en ^ Tid. Han saae, hvor faver og VJi^

denne Kvinde Isold var, og han syotes

godt om hende, og vilde ægte hende,

da ogsaa de viseste Mænd raadede dertil?

tog hun den Beslutning at gifte sig t^^^

Kong Didrik. Der blev da anrettet et

Gilde, hvor Kong Didrik ægtede Isold,

dernæfit beredte han sig paaHjemfærden tilb""

gemed siuKonc. I Borgentil at passe h^^'^

det satte han en Jarl, som hed Arlus, det

var en Sosterson af Kong Isung
^^^*"

I
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tangeland [og Isoids Frænde], Kong Did-

rik red derpaa sin Vei. Mange troede nu,

at Kong Didrik maatte være dod^ da de i

fiaa lang Tid ikko havde spurgt til ham.
Og de rede vide om Land at soge efter

ham, indtil de spurgte hans Færd og

borte, hvor stor Navnkundigheds Daad han

havde udfort. Kong Didrik drog med sine

Mænd til Romeborg. x

Otte og tyvende Fortælling,

Attilas D'åd,

586*). Efter Niflungernes Drab sty---

*'Ede Hunernes Konge Attila fremdeles sit

I^ige, og der opfodtes Hognes Son Aldrian,

hvilken Son Hogne havde med Hovdingen

bidder Irungs Datter. Og nu var deiuiø

^^eng tolv Vintre gammel, og Kong At-
*ila elskede ham meget, Kongen havde .

Belv en Son, der ogsaa var tolv VinLre ^

*) Kap.
i
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gammel, og een Kone opfostrede begge disse

Drenge. Det hændte sig nu en Aften,

Kong Atlila sad i sit Hoisæde, og Aldrian

stod foran ham med et Lys, og tæt ved

var et Arnested, Jivor Ilden gnistrede saa

stærkt, at en Glod sprang hen j)aa Al"

drians Fod o^ brændte igjenneni Skoen

og Strompen, saa Foden brændte, men Al-*

drian mæi'kede ikke dertil, lor en Ridder

tog Gloden af ham. Da Kong Attila saae

dette, sagde han: ^Aldrian! hvad tænke*"

du saa alvorlig paa, at du ei passer

tage Ilden af dig?" (cHcrre!" svarede A^
drian, ,(jeg tænkte i)aa, hvad der vel

af liden Betydning, at der nu staae foran dig

Hvedesimler og alskens lækkre Retter til-"

ligemed den bedste Viin, men at den Tid vil

komme, da du gjerne vilde tage til Takke ii^^^

at æde Bygbrod og drikke Vand til, om du hav-

de det," Da sagde Kongen; tJivi tænker du

saalunde; ofte har jeg i Leding været nd-^

sat for at torste og hungre, men mi

jeg saa gammel og atkræftet, at det ikke

at formode, at jeg nu skulde kojnme s^^"

vidt i Leding, at jeg behovede at drikke

Vand eller æde Byg." Engang var K^^i^S

Attila reden ud i Skoven med sine M^^^^

1
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at jage Dyr, da skiltes alle Mændene fra

ham undtagen Aldrian* Aldi^ian sagde da

til Kongen: ((Hvor meget Gods troer du

Vel Sigurd Svend har eiet i Niflunge-Skat-

ten?" ((Det Gods," svarede Kongen, ((Som

man kalder Nifltmge-Skalten, er det nie«le

Gods, der nogensinde, saavidt vi veed, er

kommet sammen paa eet Sted." dHvo

passer nu dette Gods?" vedblev Aldrian,

«f0g hvad vil du give den , Mand, som vil

vise dig Niflunge - Skatten ?" uHvo der

kunde gjiire det," svarede Kongen ^ „ham

skulde jeg gjore lil saa slor en Mand, at

F'aa skulde bHve mægtigere." ^Vil du

gjore ham saa stor som du siger," sagde

Aldrian, ctda kan det hændes, at jeg kan

Være denne Mand." Da svarede Kongen:

tcAt eie Niflunge-Skatlcn var visinok en stor

Lykke." ((Vi to 'ville da ene ride derhen,"

gjontog Aldrian 3 hvortil Kongen svarede, at

han vilde folge ham. ((Dog for dennesinde/'
^

^'^gde Aldrian
,

^(Skalle vi ride hjem.''

Nogle [Dage] derefter vilde Aldrian og

Kong Attiia ride ud, i Skoven, og Ingen

^'kulcle folge dem. Ihvorvel Folk syntes

underh'g derom , rede de dog afsted og ud i

Skoven lang Vei, ' til de kom lil et Bjerg-
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Da tog Aldrian en Nogle, som passede til

en Dor i Bjerget, hvilken han lukkede op; og
lian aabnede endnu en anden Dor og li-

gesaa en tredie, Derpaa gik Aldrian ind i

Bjerget, og Kong Attila efter ham, Aldrian
sagde da til Kongen, at der var Niflungernes
Skat, og han viste ham nu Guld og Solv og
gode Vaaben, som Sigurd Svend og Kong
Gunnar ogHogne af Troja havde eiet, og der
vare alle deres rorligc .Eiendomme hen-
bragle. Kong Attila betragtede dette Gods,
men Aldrian gik videre ind omkring i

Bjerget, og bad Kong Attila foJge ham, da
det vigtigste af Guldet var der. Da viste

han ham det Gods, [Sigurd Svend havde
eiet], del; var det vigtigste; og Kong Attila bleV

derover meget glad. Men Aldrian gik endnu
rundt om i Bjerget og derpaa hen til Dc3-
ren og ud af d^n og laasede den. Da
raabte Kong Attila : „Min gode Svend Al-
drian! kom hid til migP' ,Men Aldrian
svarede: „Nu har du Guld og Solv og go-
de Kostbarheder, men jeg har længe maat-
tet leve uden at have noget Gods at raade
over." Og han laasede alle Dorene og ka-
stede Stene og Gronsvær derover. Da
*eyiikte Kongen over^ hvad denne Svend
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havde gjort. Han kunJe nu vide, at han

vilde hevne sin Faders og alle Niflunger-

^es Dod. Tre Dage derefter kom Aldriau

til Bjerget. Da havde Kong Attila hug-

get den ene Dor op, ograabte: (^Gode Ven
Aldriau! luk nu Hulen op, jeg vil give dig

fiaa meget Guld og Solv, som du vil eie,

sætte dig til Hovding over mit Rige, og

^ode til dig for din Fader og dine Fræn-
der, og jeg skal aldrig tilregne dig dette,

^Vad du her har gjort." Da svarede Al-

drian: ^(Kouning Attila! du tragtede me-
S^t efter Niflunge- Skatten, medens dine

Svogre Konning Gunnar og hans Brodre

levede. Nu er du bleven saa lykkelig, at

d^ maa havQ det Guld ogSoIv, som disse

K-onger have eiet. Og see ! nu er den Tid

toxnmen, da du vilde være glad ved at jede

^rod og dertil drikke Vand," Da svarede

^9'^g Attila: Sandhed! saa vilde jeg væ-*

hvis det var nu her for Haanden." Men
'A-ldriau gjentog: ^(Æd du nu det Guld og
det Solv, [hvorefter du saalænge har torstet],

Andet faaer du ikke;" hvorpaa Aldriau
lagde endnu flere Stene for Doren. Al-
driaii red derpaa sin Vei til NillungelantI

1

1
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• tir sine Frænder *), og fortalte dem hele

Tildrageken om Kong Attilas Endeligt,

bad om Underslottelse til at faae Riget.

overgave ham strax Hovedborgen, og siden

red han omkring i Riget og underlagde

sig hele Landet;^ og han raadede* sid^n

liele sin Levetid over dette Rige. Mei^

KongAltila sultede ihjel, og Nillunge-Skat-

ten fandtes aldrig siden. Efter Kong Atti-^.

las Dod underlagde Didrik af Bern sig hel^

Huneland. Kong Didrik styrede nu s^*

Rige, indtil han blev .gammel.

Ni og tyvende rortælling-

Xleimers sichle Bedrifler og Endeligt-

587. Heimer Siudas^ori havde i 1^^"^

Tid opholdt sig i ubeboede Skove og jl*^*''

fra redet ind i Bojgderne og gjort Ska

B og V mælde, at han red til den
"^^'^^j'f, |

Ei ynhild , som undeistottede ham tii at vinde

lungcland*

1
i



1

603

i Landet. Sifka brændte lians Gaard og

dræbte hans Mænd, -efteraf. have beleiret

Gaarden Dag og Nat. Paa den Maade for-

Job de tyve *) Vintre, i hvilken hele Tid Kong

liidrik var borte fra sit Rige. Da Heimer

derefl^jr spurgte ^ at Silka var dræbt, gik

det ham lil Hjerte, at han havde gjort saa

^eget Ondt, og han vilde nu angre sine

Synder. Han red derfor til et Munkeklo-

^l^er med alle sine Vaaben og sin Hest

J^ispa. Da han kom indenfor Klostermu-

^^n, spurgte en Munk om, hvo han var.

sprang da afH^esten og bad kalde Ab-

^^den til sig. Munkene sagde da til Abbe-
den^ åt en vel liærklædt Mand var kom-

der, og vilde tale med ham, og at

de troede, at denne Mand vilde give sig i

deres Selskab. Abbeden gik til Manden

spurgte , hvo han var. (,Jeg hedder Lud-

^%>" svarede han, „og har min. Slægt

^ Omlungeland^ .Men hvorfor jeg kom
skulle I nu hoi-e.^' Han tog da

S'^joldet af sin Hals, og spændte Svær-
det I^Jagelring af sig, Bjynjeri og Hjel-

*^ tredive, B, P.

/
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/men aftog han ligeledes og trak Brynli^"

serne af. Alle disse Vaaben lagde han

ned for Abbedens Fodder, og selv kastede

han sig ned og sagde: ^jHerre! dissé Vaa*'

ben og denne Hest og mig selv samt nu*"

ne Klæder og det Losore, som jeg hef

har med mig
,

og som ei udgjor mindr©

end ti Pund, vil jeg for Guds Skyld hen-

give til dette Sted, og mig selv til Ordens-

Levnet hos eder, og saalede* vil jeg bod^

for mine Synder." Da sagde alle Munkene;

at Gud vist havde indskudt ham dette,

han tifforn havde været Krigsmand og haV<J*^

tjent Konger« Og paa hans Klæder saae de,

at han havde været et Slags Hædersmand?

men Munkene tyktes det dog meest v^ei'^'

at han bragte saa meget Gods til Stedet,

de sagde til Abbeden: ^Tag denne Mand

op fra det Sted, hvor han ligger! thi

vil blive en Pryd for vort Kloster."

Abbeden stod rolig og betragtede Mande«;

og faldt i Forundring; thi det syntes ha^?

som denne Mand var meget drabelig? ^*=»

han tænkte ved sig selv, at han ei vild^

være lydig, naar han skulde være i Klo-"

Ktret, hvorfor han frygtede for at *age

imod ham. Dog da alle Munkene [heftig
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trsengte derpaa, tog Abbeden, .som syntes

godt om Godset, Ludvig i Haanden, ledte:

^aiu ind i Kirken og Koret, og forte ham

et Rum, hvor han anviste ham en Bænk

sidde paa. I dette Rum nedlagde han

^^Jie Stadsklæder og tog sorte Klæder paa

^^gesom de andre Munke, og samme Dag
^lev han viet til Munk. Abbeden tog nu
^It Godset og Harnisket, og kastede det til

Eiendom, men Ludvig iagttog nu [Klo-

strets] Regel. Dog ! havde Brodrene vist, at

det var Heimer Studasson, da havde de al-

^^ig taget imod ham, om han end havde

^Udet dem nok saa meget Guld og Solv.

Han tjente nu i dette Kloster en Tid.

388. Aspilian Rise eiede mange Borge i

^ette Land, Lungbardiet. Han var, som, for

[er omtalt], stor og stærkog ond at have med

gjore; han havde med Uret tilegnet sig

^tore Gaarde og Jorder, Guld og Solv og

gode Kostbarheder, thi da han var alle

Andre overlegen^ torde de ikke nægte ham
han vilde have. Der var nu en stor

°g indbringeaide Gaard, som Munkene eiede.

^^ti tilegnede Aspilian Rise sig, og det

pyntes Abbeden meget ilde om, at han
^kulde miste sin Gaard; han sendte der-

I
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for Munke hen til Risen. Disse spurgte?

hvad det skulde sige^ at Aspilian tog deres

Gaard. Risen svarede dem paa denne Maafl^j

at han kun havde taget sin egen Gaard og

cideres^ og aL han var niere berettiget til

éie den end de; men Munkene sagde,

. denne Gaard var givet til Stedet for Guds

Skyld. Risen svarede: »Jeg vil ende den-'

ne Sag med eder; vi skulle aflægge

Prove paa, hvo der eier denne Gaard; ^

skulle stille en Mand frem, som dn^

Ster sig til at slaaes med mig, og hvis j^S

saa bliver den Tabende, da skulle I

denne Gaard foruden mange andre ;
men oV^^

jeg faaer Seier, da viser Gud derved,

han vil, at jeg skal beholde denne Gaard.

saa byder jo Landsloven, at, naar to M^^^"^

blive uenige om nogen Ting, da skal S^^"

gen algjores ved Holmgang. Munken^

kunde intet sige derimod, da Risen luivd^

budet dem lovligt Sogsmaal. De droge

hjem og fortalte Abbeden, hvorlunde

sen havde svaret dem. Denne Sag ^^^^

drog Abbeden for alle Munkene i Kapit^^'*'

og sagde, at de kom til at miste dei^

Gaard;, om de ei fik en Mand, der tord*^
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slaaes med Risen. Meget utilfredse herover

kendte Munkene Bud vidt omkring, om
ikke skulde findeø Nogen, der vilde

^^^rhverve sig Gods og slaaes med Risen;

'^eu der fandtes aldeles Ingen. Endnu en-

S^i^g foredrog de Sagen i Kapitlet og vare

^^get bedrovede derover. Da sagde Lud-

^'^S' c(Hvad er det I kæi-e^ Munke! hvad

Sjor Aspilian eder?'*' Da svarede Abbe-

^(Aspilian har taget vor Gaard, og

Vder os Holmgang, fordi vi gjor Fordring

paa den; men nu tor Ingen slaaes med Ri-

skjondt vi love det for Guds Skyld, at

^•^11). som gjor dette,, skal vorde los for alle

Synder, som han har skriftet/' Da sva-

^(ide Ludvig: ci^og hengav mit Gods og

^ine Vaaben og mig selv til dette Sted
^^1' Guds Skyld. Nu vil jeg endnu gjore

^ette, at slaaes med Risen. Giv mig dcr-
^^'^ mit Sværd og mine Hærklæder." Da
^^ede Abbeden, at han maattc være nogen

^^Ss Kæmpe, og sagde dei^for : cjDit Sværd
du ikke kunne faae, det er sonderhug-'

S^t, Og deraf er gjort Dorhængsler her til

klosterkirken, og de andre Hærklteder ere

®°'s*e Torvet, for at skalFe Penge ind



til Stedet." i Da sagde Ludvig i Munke

ere vise paa Boger^ men lidet vise paa Rid-"

derskab : vidste I, hvor gode disse Vaabeit

vare, da havde I aldrig odelagt dem/'

nu sprang han op til Abbeden, og tog *

hans Kaabehætte med begge Hænder og

sagde: ttGal maatte du vistnok være, naaf

du, til at klinke din Kirkedor, ikke skuldø

have andet Jern end mit gode Sværd N''^"'

gelring
,

[som har sonderskaaret mang^i^

Hjelm ligesaa let som Klæde, og gjort nia^-"

gen Riseson hovedlos], det skal du nu und^

gjelde;" og han rystede da Hovedet i^^*^^

Kaabehætten saa haardt,^al fire af hansTs^^''

der gik lose. , Da Munkene horte Nageh'^^S

nævne, mærkede-de, at det var HeinierStu-^

dasson, hvorover de bleve meget bang^^

og de toge da en Nogle, som forte

stort Gjemme, hvor alle hans Vaaben var^'

Een fremtog nu hans Sværd Nagelring)

anden hans Brynje og Brynhoser,
^^^^

tredie Hjelmen, den fjerde Skjoldet, de^^

femte Glavindet; og disse Vaaben vare

passede saa vel, at de nu ei vare ring*^^f^

end da han gav dem fra sig. Nu tog ^^^^

mer Nagelring, og saae, hvor favert do^^

1
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Egge og 'Forgyldning *) luede*, og han

tenkte da paa, hvorniegen Lid han kunde
saslte til dets Eg, og derover foer snart Blodet

liain i Kinderne, snart blev han igjen heal

hvid og bleg og tavg en Stund, hvorpaa

Jian spurgte efter sin Hest Rispa. Da.

^Varede Abbeden : tcDin Hest trak Steen

^^1 Kirken, og er nu lor mange Aar siden

*^od.» Men Munkene Sagde: c,Vi skulle

^^nde Bud over hele dette Rige og lede

^fter en Hest, saa god som den kan faaes;

her ere mange gode Heste paa Stedet, og

skal deraf faae den bedste. Munkene
*^ndte da Bud. efter de bedste Heste, og

lode dem bringe hjem til Klostret, kaldte

^<^rnæst Heimer til, at han skulde vælge

^^g een. Der vare mange Heste iblandt,

Vare vel vante til Turnering. Heimer
gik til een Hest og skjod med sin Haand paa
Siden af den saa stærkt, at den strax faldt,

^^i^paa gik han til den, som de holdt for:

^^n dueligste, og trykkede med sin Haand
paa dens Ryg , saa at Ryggen brodes

j
og

sagde da, at disse Heste ikke duede

^ ^ Originalen: GulI-MdU

Q q
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til noget, og bacl dem bringe clcn becTste,

de kunde faae. Da sagde Munkene, at man

skulde lage
,

og bi^'nge ham den gamle og

magi-e Hest. Dernæst blev da fremledt en

Hest, som var meget stor og saare g^^^"

mel; denne Hest kjendte Heimer, at det

var Rispa ; han gik da- til Hesten og tog i

Mannen og rykkede af alle Kræfter; m^^n

Hesten, stod rolig; derpaa tog ban i Ha-

len, og trak stærkt i den, men Hesten he.-^

vægedes ikke derved. Da loe Heimer og

sagde: ^cNu er du her kommen, mi?i go^^

Hest Rispa ! og saa gammel og mager ^o^i

du er^ saa kjondf;r jeg ingen Hest i V^r"

den, som jeg heller vil have i Kamp ^^^^

di^;" og da sagde Heimer til Munk^n^'

tcTager: nu Hesten og giver den Korn*

Da blev Rispa ledet hen til' Stalden, og der

blev givet den Korn. I den Stald stod den sy^

Uger, og da var den saa glat og fed ^^^^

da den var ung. Abbeden sendte derp^''*'

Bud til Aspilian Rise, at, om han viU'^

slaaes, da skulde han komme eensoni

en O, o^ der skulde den Mand, som vil^^

slaaes med ham, komme imod ham-

nu Aspilian spurgte dette, stod han ^^^^^j*"^^

op o^ væbnede sig, og til at ride p^^

t
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han berede en Aspandil, eller som man
ellers nævner den Elefant. Munkene
droge nu afsted^ og Abbeden med dem,

fulgte Heimer til Holmen. De toge da

et Skib og roede paa det ud til Oen.

SSg. Nu tog Heimer sin Hest Rispa

frem og spændte Sadel og Brynje paa den;

derpaa iforte han sig sine Brynhoser og

Brynje, satte Hjelmen paa sit Hoved og

gjordede sig med Nagelring , fæstede Skjol-

^^t om sin Hals og tog sit Glavind, og

Sprang paa Hesten uden at bruge Stigboi-

^^n. Nu onskede Abbeden Heimer^ at

^et vilde gaae ham godt, og at Gud vilde

^joelpe ham og yde ham Beskyttelse, og

samme Onske frembåre ålle Mun-
^^ne, Heimer red nu ud paa Oen, og imod
^^^^ Aspilian *), og skjondt det var en

^^ygtelig Sag at siride mod liam , red dog

^l^^imer fast imod Risen 02 bad nu Gud
Jijøelpe ham. Da raabte Risen: <tHvad

det for cn lille Mand, som rider imod
^^£? Hvad vil du? Tænker du at slaaes

^^d anig? Jeg sætter en Skam i at dræbe

+
^ AspilP"'a >^aldesJ^an nu i A.

Q* q2
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dig, far derfor hjem, og tag dig i Agt!''

svarede Helmer: ((Hor du hin onde Hund

Aspilian ! saa stor sonl du er, og saa lave

og korte Lægge som jeg har, saa skal p5
dog vorde dig hol nok, for vi skilles, saa

at du, hvor stor du end er, skal komni©

til at see op til migj thi viid, du Rise!

ci flyer jeg for dig alene, som Sagerne nU

staae." Nu slog Heimer sin Hest, og red

mod ham, og stak Spydet under Risens

Arm, men saa gode vare haus Dækning^-'

vaaben , at dette Stik skadede ham ikke*

Da skjod Risen sin Hellebarde imod hanV

men Heimer heldede sis frem over Sadel-'

buen, og Hellebarden floi over ham og g^^

i Jorden, saa at intet af den stod op; ^t>

intet Menneske har siden fundet denne

Hellebarde. Ved det store Stik, som Hei-'

mer gav Risen, brast Spydskaftet i Stykker,

men Heimer sprang af Sadlen og koni

staaendetil Jorden, og greb nu om Haand-

fanget paa sit Sværd, og trak det i en Ha^^

ud. Risen sprang da og ned, og blotted^

sit Sværd, svang det i Veiret og hug

Heimer, men Heimer undgik Hi^ggetj ^

at Risen forfeilede ham og hug i
Jorden-

Heimér dreiede sig derpaa hurtigt, svang
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Svserd og afJmg Risens hSir© Haand

ovenfor Svserdehjaltet , saa at Haandeu og

Sværdet faldt ned til Jorden
,
og strax der-

efter gav Heinier ham et andet Slag over

Laaret^ hvormed han skar Laarkjodet uf langs

Hed med Benet
j

og saa sige tydske Kvad^

han skar saa meget af hansLaar, at eeu

Hest ikke kunde drage mere. Nu saae Ri-

sen, at han maatte opgive Seiren, da ban

havde mistet sin Haand, og han havde nu

faaet saa stort et Saar, at han ei anden

Gang kunde stande for et . saadant Hug.

^ian lavede sig derfor til at lade sig falde over

Heimer, da han vidste, at denne vilde

blive dræbt, om han kom under ham.

Men iaa fodhvas og djærv var Heimer, at,

stjondt han saae, at Risen vilde falde oven-

I^aa ham, vilde han dog alligevel ikke und-

^obe, men sprang ind paa Risen, i detsam-

han faldt, og saa traf det sig, at Ri-

^^^s Beeu kom paa hver sin Side af Hei-

^^^Vy meu Heimer stod uskadt imellem dem.

han [dreiede sig nu om, og] hug der-
paa det ene Hug efter det andet, saa at

"tilsidst hveit Lem laa- for sig. Munkene,
^^'^^ passede Skibet, horle da saa stort et

? at Jorden skjalv under denij og
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da de nu saae, at Risen var falden ,
op-

loftede de alie et Kyrieeleison *) og lo-

vede Gud for hans Jærtegn, og kom
paa Oen imod Ileimer. Han red imod

dem og var ikke ^aaret, Derpaa isteg

paa Skibet, med sin Hest, og de fore 1

Land og hjem til Klostret, men Tiden-

den var allerede kommen hjem for dem-

Abbpden gik nii imod Heimer, og med ham

alle Munkene, og bare Skrinet og Hellig'

dommene ud, og gjorde en anselig Pro-

cession pg takkede Gud, for at han saaie-

dejS havde staaet dem bi. Heimer steg

sin Hest foran JCirkegaarden , men Abbe-

den og Prioren toge ham i Haanden, ^%

forte ham saaledes i Kirken til sit Sæde,

og Heimer i^igtlog Reglen endnu en Ti<i

ligesom for,

390. Denne Tidende sj)urgtes nu vi^^*^-

omkring, at Aspilian Rise var dræbt, og

at en Munk haVde gjort det. Men da Koug

Didrik af Bern spurgte dette, fandt haU

det besynderligt^ og tænkte over ved

selv, hvsm dog denne Munk kunde v^e^^'

O; Herre forbarm dig!



' 615

V Ser havde udfoii saa stor en Heltedaad. ^

Han nundedes HU, at alle hans Kæmper vare

dode; kun vidste hajti ikke, hvor hans kjære

Ven Heinaer var kommeu hen, thi om ham
havde han aldeles inirt spurgt, saa han

ikke vidste, om han var dod eller levende.

Han tyktes, at denne Paad ikke kunde

ligne Nogen saaraeget som Heimer, om
han var i Live, men intet Menneske

tunde sige ham, hvad der var bleven af

Heimer. Kong Didrikred da til delte KJo-

5tér med sine Mænd, og kom der en Af-

"ten. Klostret hed VadmcuScin *). Da hau

tom til Klostret,. lod han kalde Abbeden

W sig. Abbeden gik ud uf Klostret og

i^iodLog Kong Didrik vel og spui^gte, hvor-

htin han vilde reise. Kongen sagde, al hun

^oislQ i et skyldigt Ærende. Dcrjma sagde

kongen til Abbeden; ^^Er her nogen Muuk
^ delte Kloster , som hedder Heimer og

en Son af Slndas?" Abbeden s.varede:

nJeg kan opregne JNavnene paa alle de

'^^'nike, som ere i delte Kloster, men in-

gtn af dem hedder Heimer.'' Derpaa sagde

J fortæller, Qt Hcinicr af sig selv foilod Klostret

«S drog til Didrik.
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Kongen: (,Da kommer I til at tillade mig>

at gaae ind i Kapitlet 6g kalde alle Mnn-

kene til mig. I det samme gik ud af Klo^

stret en Munk, ifort sin Kappe og en sid Hat;

ium var bredskuldret, dog lav af Væxt, hav-

de et bredt og sidt Skjæg, der var graat som

en Due. Denne Munk tavg og mælte ikke et
,

Ord til Kong Didrik. KongDidrik vendte sig

mod Manden, og tyktes kjende, at det

maatte være lians gode Stalbroder Heinier,

og sagde: <(Broder! vi have gjennemgaaet
'

I

Meget *), siden vi skiltes som gode Ven-

ner, og saa skulle vi nu igjen findes. '

er jo H^iimer, min kjære Ven." Da svarede

Munken: aHeimer,- som du begræder, ha«i

kjendte jeg aldrig, og aldrig saae jeg hainj

og ei har jeg været din Mand , saalæng^ t;^

som jeg har levet." Da svarede Kongen^*'

c.Broder! mindes du nu, hvorlunde vore

He§te drak ved Frisia, saa Vandet svandt

saa meget, at det endnu kan sees.'' Da sag-

de Heimer: uEi kan jeg det mindes, at jeg

har vandet Heste med dig, thi aldrig saae

*) I Orisinalcn: Vi hive seec mangen Snee.
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«

J^S dig for^ saa vidt jeg kan Imske," Da
s^^gde Kong Didnk: ,,Yil du nu end ei

tjendes ved mig, da kunde du dog kjende

^ig den Dag, da du forhen fulgte mig,

da jeg blev dreven ud af mit Rige, og du

di^og hjem til Konning Ermenrik og han drev

dig fra sig i Landllygtighed; dette maa
du vel kunne mindes, om du end ftiger^ at

du aldrig har seet mig." ^ Da svarede Hei-

ner: (gEi kan jeg det mindes, som du nu

®9gde. Jeg har hort nævne Konning Did-
^'ik af Bern og Konning Ermenrik af Ro-
teborg, men andet kjénder jeg aldeles ikke

*d dem. ((Broder!" sagde Kong Didrik,

ader faldt mangen Snee, siden sidst vi saaesj

^^t kan du vel mindes, da vi rede til Gil-

.^des til Romeborg, hvorlunde vi fandt»for

paa Veien Iron Jarl med sit $tore Saar,

hvorlunde hans Hoge gole over ham og

^^or hans Hunde tudede og. hans Hest

Vrinskede, og hvorlunde alle hans Mænd
^.^vde elsket deres Herre, saa at ingen af
dem vilde skilles fra ham.*' Og nu sagde
fieimer: ^.Ei mindes jeg det, at jeg var der
tilstede, hvor Iron Jarl faldt." Fremdele*
®^gde Kong Didrik: ^(Bi'oder! ja! mangen
Snee er laldeu siden den Tid; og nus^kaldu
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til Konning Ermenrik, og hvorlunde voi®

Heste vrinskede, og allé belevne Kvio^^^'

stode og saae paa os 3 da havde vi H^^^

af Fai-ve som Guld, og som hang i fo'^^^

Lokker, men nu er det graat som en

baade dit og miL Alle dine Klæder ere fai*"^

vede som mine. Siigmig, min Ven ! mindes dth

hvad jeg husker dig paa? lad mig ei stande

her længer for dig." Da loe Heimer

sagde: ^cGode Herre Konning Di^l^^'^*

nu mindes jeg alt det, som du husker

paa, og nu vil jeg drage med dig." •'^^

kastede Heimer Kappen og gik tilbag^^^

Klostret og tog alle sine Vaaben og

Hest Og re4 bort med Kong Didrik ^

^^^^

^^^^^fc

^
^^^^

hjem til Romeborg. Her tog Kong
"

rik særdeles vel "imod Heimer y
og ^^^^^

ham pver sine Riddere ved Hirden?

gav ham et slprt Lehn, og der var 1*^^

saaledes en Tid.

391. Engang taltes Kong Didrik

Heimer ved, og gik paa Ilaad sani»i
^

pm Skattelandet. Da sagde Heimer: »Hen
;

du er nu den mæstieste af aMe Kong^^*
1 o

Verden, og tager Skat af hvert Lana o

Jiver Borg her over hele Lungbaruje
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vidt omkring paa andre Steder. Den Skat

yder mangen rig og lattig Mand. Hvorfor,

Herre! henter du ikke Skat der, hvor

der er nok af Guld og Solv, som jeg veed,

Ingen hæver Skat af, hverken du,

Herre! eller nogen anden Mandj- det er

^*^iiilig af det Kloster, hvor vi vai-e.'^

Hertil svarede Kong Didrik; „Der maa
Være mange Eiendele, som du sagde, og

d^raf have vi aldrig hævet Skat. Men om
skulle faae den- da maa du være deu

horste Mand til at kræve Skatten," (^Ride

^il jeg for at kræve Skat/' svarede Hei-

^^^r, (^hvorhen du det onsker." Faa Dage

derefter varHeimer færdig til at ride, og vil

nu drage til Klostret. Han red da, ifort

suie Vaaben, ene did. Munkene vare vel

^Wne meget forskrækkede, da han for drog

^^^iledes ud af Klostret, uden at bede Ab-
^^den om Lov dertil, meu dog, paa dea

^^^^en Side, tyktes det dem meget godt, at

han Var borte,, fordi de alle frygtede for

, Dahan nu kom dev tilbage. eaveMun-
ham Herberge Natten over, men

^^ste Dag om \Morgenen traadte han ind
^ K^^pitlet, kaldte alle Munkene did, og
*^te da forst til Abbeden og siden til aljg
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saa ' utallig mange Penge , hvoraf
^^^^^^

Menneske faaer Nytte, og I dog ei

yde Kongen Skat deraf/' Da svarede A
^

beden: ^.Heimer! du er vist et ondt M^^^

neske, du lob ud af Klostret ind i
^^^^

eens Hird, men nu er dukommen tilbag^'

og vil rane Helligdommen. Far du,

yner! nu tilbage til Konning Didrikj

Fanden for har indskudt dig, og va>r

620

Munkene. Han fremsatte sit Ærende for :en

dem og sagde, at Didrik af Bern hav^e

sendt ham did med det Hværv, at krøeV^

Skat der som andensteds, da han vidste,

der var saa meget Guld og Solv og LaO*^

skyld, at ikke engang det Halve behoVØ"

des at lægges til Stedet ^.Derfor," ved^

blev Heimer, c.sp6rger jeg nu eder, om

ville give Kongen den Skat, ham tilkon^^

mer? Derpaa vil jeg hore eders

Da svarede Abbeden: vogte her ^

Gods, som Sancta Maria tilligemed

eier, og alt dette er saa frelst for ha^*

Krone, at ingen Konge skal deraf 1^^^^

Skat." xcVille I ikke yde Skat til Konpi^J

Didrik," sagde Heimer, j^da ville I ^
"

sætte eder for hans Vrede, og det er og

saa et stort Under, at I her sammendrag
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Pjævel ligesom KonningDidrik." Nu blev

Reimer saa vred, at han trak sit Sværd Na-
§^lring, og hug det forste Hug over Abbe-
dens HalSj saa det tog Hovedet af; og

dernæst dræbte han alle Bi-odrene, og tog

^crGuld og Solv, og Alt, hvad han vidste,

disse Munke havde havt i deres Vare-
I

,^^gt. Alt dette Gods bar han, saavidt

^lan kunde komme afsted dermed, bort

Stedet, og læssede dermed mange Heste,

kom Kong Didrik til, og de stak nu Ild

^ Klostret og lagde det heelt i Aske, men

j

forte alle Eiendelene hjem og lagde dem
^ deres Skatkammer-

Spa. Kong Didrik fik nu Efterretning

en Rise, som havde saa meget Guld
^8 Solv under sit Værge, at man ingen-

^^^ds havde hort tale om mere Guld paa

Sted. Denne Rise var nu gammel,

for Resten den storste og stærkeste af

Riser, saa at ingen Elefant kunde

^
ham. Da han var langsom til Fods,

lian paa eet Sted, og for den Sags Skyld

han ei saa me^et paa Færde, at Folk

Mindelighed vidste noget til ham. Hei-

gav Kong Didrik UndezTetning om
^^ne Rise, og sagde, at han vilde drage
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og Icræve Skat af ham for Kong Didvik-

Dette syntes Kongen vel om. Pleimer

Jagde til, at han ikke kjendte noget Men-"

jieske i det Land, der jo ydede Ko^S

Didrik Hæder og Skat^ uden denne Ri^^

alene. Heinier tog dernæst sin Hest og

sine Vaaben, og begav sig paa Veien did-

Og omsider kom han op paa et hoit Fj^'^^

hvor der var en stor Skov. Han fandt der en

Grotte, og sprang da af sin Hest og g^'^

ind i Grotten. Der laa for ham en Ri^^

saa stor , at han aldrig havde seet h^^^

Lige i Slorrelse, og denne havde H^'^^^

graat som en Due, og sidt, saa at

dækkede hele Ansigtet. Heimer gik

ham og sagde: t.Statop, Rise! og værg dig-

Her er kommen en Mand, der vil slaaes nie^

dig.'^ Risen vaagnede derved og mælte: iX^^^^.

stig er du Mand! men ei umager jeg

med at stande op og dræbe dig." ^^Staaer

ei op,"' sagde Heimer, ^og værger dig?

<la drager jeg mit Sværd ud af Skeden ^t?

dræber, dig." Da sprang Risen op? ^

rystede Hovedet, og Haaret reiste sig P^^

det, saa man . malte grue derov<^

Han greb dernæst sin Stang, som baad*^

var lang og tyk, og svang den saa "V^^^
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^^gt, at han i det forsti; Slag kastede Heimer saa

'^ngt bort og saa snart, som en Kolfe fly-

fra en Bue, og saa lioit, at han var dod,

forhan kom tilbage til Jorden. Saaledes fortæl-

les Heimers Endeligt. Dette blev nu spurgt

vidt omkring, at en saa stor Kæmpe havde

*^istet sil Liv. Ogsaa blev det berettet

^ong Didrik af Bern, at hans kjæreste

^^eu Heimer var dod. Da sagde Didrik:

uNu skal eet af Delene skee, enten at jeg

^^al faae dette hevnet eller at jeg skal lade

^it Liv;" og han lod da tage sin Hest

^Unka*) og alle sine Vaaben. Længe red

^an over dybe Dale og hoie Fjelde, in-

^^1^ han kom til det Sted, hvor denne
*-*se boede. Men- da han var kommen

sprang h^an af sin Hest udenfor Grot-
^ens

i;)oi' og raabte: i^Rise! stat op og

med mig!" Risen spurgte, hvo der van
^^^"8 Didrik svarede: ccJeg er Konning
'drik af Bern." Da spurgte Risen: ^Jlvad

niig, da du kalder mig ud at tale

^Hg?" Kong Didrik vedblev: ,,Vil du

*1 n,^-nne y^gj i^gyje efter B og P Alibrand givet
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vedgaae, at du har dræbt min kjære Ven Hel-

mer, Slig frem l'^ c^Ei vidste jeg," svarede Bi^

sen, (c^t Heimer var din Ven^ men det er sandt,

at jeg dræbte ham, fordi han havde dræbt

mig, om jeg ikke havde dræbt ham/' Da

sagde Kongen: ,(Har du dræbt min kjæi'^

Ven Heimer, da vil jeg hevne ham. Stat
-

op til Kamp mod een Mand.'^ ^^Jeg troe-

de," svarede Risen, ^at een Mand skulde

ei udbyde mig til Enekamp. Men er du

begjerlig efter den, da skal jeg tilvisse

tilstaae dig den;" og han stod nu hurt^S

op, tog sin Stang og sprang imod ham-

Kong Didrik blottede derpaa sit Sværd;

det hvasse Ekkisax; men , Risen sTa«g

Stangen med begge Hænder af alle Kra^f"

ter. Skjondt Kong Didrik saae, hvoriede«

Slangen foer afsled, sprang han dog

paa Risen, og vilde ikke undflye, Ilisei^

slog da Slangen saaledes, at Enden trai

Jorden bag ved Kong Didrik. D^nne

trængte nu haardt ind og hug i eet Hug t

btgge Hændei'ne af Risen ovenfor StaH'
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gen. Risen var nu fri for at seire, da

han havde mistet sine Hænder, og Kong

Didrik gik ei bort, for han havde fældet

Risen. Da sprang Kongen paa sin. Hest,

og havde nu afholdt den sidste Enekamp,

som er omtalt i hans Saga
;

og denne Daad

hiev siden meget navnkundig, hvorlunde han

lievnedc sin kjære Ven.

Tredivte Fortælling.

Didriis Endeligt.

ZqZ. Derefter er der ikke fortalt

^oget om, at Kong Didrih siden skal

have spurgt til saadanne Kæmper eller Ri-

som det syntes ham at være til Be-

^ommelse at slaaes ^ned. Kong Didrik

^^'^ nu saa stor en Kæmpe og berom-

^^^ig Helt, at Ingen torde sætte sig i

t^iguiug med hamj og han satte nu ene sm

R r
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Berømmelse i, at jage saaclanne store Df^j

som andre Kæmper ikke torde ride imod-

Ofte red han med faa Folk paa Dyrejagty

og udforte der mangen Heltedaad , soin

vi ei kunne optegne, og ei have sjourgt-

Kong Didrik var da næsten krafteslos a£

Alderdom^ men han lorte dog sine Vaa-

ben vel. Engang havde han taget Bad *

den Stad, som nu kaldes Didriksbad.

raabte een af hans. Svende: ,,Herre! hef

lober en Hjort og aldrig saae jeg,

heller kan Nogen have seet saa stort eller

prægtigt et Dyr." Da Kongen horte dette?

sprang han op og tog sin BadekapP^ ?

svobte den om sig, og raabte, da han s^^*^

Dyret: Tager min Hest og mine Hunde!

Da lob Svendene saa hmiigt de kunde 1*^^*

tage hans Hest. Nu tyktes Kongen, at

var for længe at bie, da Dyret lob ras^^^

og han saae da, hvor der stod en ni<^2

) sort Hest , P.
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Stor Hest med Sadle; den var sort som

en RaA^n, og han lob til den og sprang paa

dens Ryg. I det samme sloge Svendene

Hundene los, men Hundene vilde ikkp .

lobe efter denne Hest. Nu lob Hesten un-

der ham hartad raskere, end noget Slags

Pugl flyver. Hans bedste Svend red efter

Jiam paa hans bedste Hest Blanka, og ham

fulgte alle Hundene* Kong Didrik fandt

Hu, at dette ikke maatte være nogen Hest,

og han vilde nu slaae sig los af dens Rygy

*^ien han kunde ikke hæve noget af Laa-

i'ene op fra Hesten, saa fast sad han. Da
r

^aabte Svenden paa ham og sagde: uHerre

!

^aar vil du komme tilbage? Hvorfor ri-

^^er du saa hastigt?" Kong Didrik sva-*

^^de: ^^Jcg rider ilde^" sagde han, ^dette

Jiiaa være en Djævel, som jeg sidder {)aa.

tilbage mon jeg komme, naar Gud

^8 Sancta Maria vil." Og dernæst fjerne-

de sig fra hinanden, saa at Svenden

tabte Kong Didrik af Syne; og aldrig har

siden spm^gt til ham, og Ingen veed,

R r 3
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hvor han fra den Tid er bleven af; men

saa sige tydske Mænd , at de have faaet

at vide i Dromme, at Gud og Sancta Ma-

ria have ladet Kong Didrik nyde godt af,

at han mindedes deres Navne ved sin IJo^-

Her slutte vi denne Sagas Frasagn^
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I

Oversigt
af

Kapitlernes Indhold.

I. Om Kojig Scunson i Sålerne.

1 Kap» Ridder Samson og Rodgeir Jarl og

huns Datter Hildesvjd.

2 — Ridder Samson lokker Jarhns Datter Hih
desvid til fitjblge sig,

3 ^ Ridder Samsons øg jfarlcns Datter Hilde-

svids Bortreise fra Borgen Sålerne^ S'dgntngen

efter dem og Rodgeir Jarls Fald.

4 Om Ridder Sa?nson og Kong Brunsteen og

Kong Brnnsteens Fald,

5 — Ridder Samson trajfer sin Fader Ditmar^
6 — Ridder Samsøn bliver Hertug i en Borg*

7 Hertug Samson faaer en anden Borg*

8 — Hertug Samson bliver Konge i Borgen Se^*

lerjie,

9 — Om Kong Samson og hans Sijnner Ermenrik

og Ditmar*
lo _ Ko7ig Samsons Tale til sine Bordgjester.

^1 Om Kong Samsons Afscndinge og Skatteform

dring til Eisung Jarl af Bern^ og hvor-

lunde ynrlcn tager derimod*
^'^ — Kong Samson dråber Eisung Jarl og bliver

Konge i Bmh
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13 Kop« Kong. Samsons Son Ditmar faner Elsu^fS

Jarls Datter Odilia; om Kong SnmsotJS

Ddd og lims Son Kong Ermenriks Magty og

om Ake Orlungctrost^ Kong Samsons tr^'

die Son*

II. JDidriks Ungdom,
t.

14 Kap. Om Kong Ditmar og hans Son Didrikj^

res Vaxt og Fuldkommenheder,

15 *— Hiidehrand ko7m}iQr til Bern og bliver Di^'

riks Srall;roder>

1 6 — Didrik og Hildebrnnd trcejfe Dvargen Al-

. fr^S f^^^ Svardet Nagelring og drabc

Grim og Hilde,

17 Om Heimer Stndasson og hans Ankomst til

Bern og hans og Didriks Enekamp,

IIL Velents Saga.

18 Kap. Om Kong Filkinus, at han avler V^^^

Rise med en Havfrue.

19 — Om Vade Rise og hans Son Velent , hvor*

lunde han kom til Miiner Snied i Huneland*

20 ~ Om Vade Rise og Dvcergene og hans og

res Ddd.
21 I— Velent kommer til Kong Nidung og veddet^

med hans Smed Amilias^
,

22 Velent savner sit Vccrhoi og gjor et Bi"^"^

efter Reigin^

23 — Vele7n smeder Svardet Mivntug men An^^'

lias Harnisk^ og om deres Prove,

24 — Velent faaer af Varingerne Navnet V^'

lundi og smeder for Kong Nidung*

25 ~ Kong Nidung sparger Ufred, og oni det,^

at Velent faaer Lufte paa hans Datter, hen-

ter hans Seiersteen og kommer i Strid f^*^^

Skjenkeren,

26 ~ Ko7ig Nidung lader Velent le7nli^step -
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27 Kflp. Veknts Broder Egil kommer til Kong Ni-
dungs Hird*

28 — Veleiit hader Kongedatterens Ring og ligger

^* hos hende*

29 — ' Vdent draber to af Kongens Sonner og sme-

der alskens Sager af deres Becn,

30 — Velent gjor en Fjederham og kommer sanle-

des bort fra Kong Nidnng*

TV, J^idgas fdt$ie Bedrifter,

31 Kap» Vidga Velentssons FodseL

32 — Om Vidga Velentsson og Didriky Kong Dit'
mårs Son af Bern,

33 — Vidga bereder sig pna at reise hjemmefra,

34 — Vidga trajfer Hildebrand og hans Stal-

brodre,

is — Vidgas Sa?ntalp med tolv Kasteismand , og

hvorlunde han overvinder dem,

36 — Hildebrands og Vidgas Raadslagningy samt
hvorlunde de brande Kastellet*

37 — Hildebrand og Ledsagere reise over Veseraa^

og Vidga overvinder ^M^stav og hans Stal-

hrodre,
— Vidga udbyder Didrik til Enekamf,

39 — Didriks og Vidga s Enekamp.

V". Didriks Kampe med Ehka og.Fasold.

^0 Kap. Didrik forblev cn Tid hjemme i Bern me-

get saaret
^
dog vilde han ikkevente^ til han

blev helbredet i
men for at han ikke skulde

forringe sin Berbmmelse^ red han bort,

41 ^ Didriks og Ekkas Enckamp ; om Ekkas

Dåd og'ojn hans Dronning.
4-2 -N— Qffi J^idriks og Fasoids Fagtning,
43 ^ Didrik og Fasold dråbe et stort Dyr eller

* en Elefant, **

44 «— Didrik og Fasold hjalpe Sintrafn ud af
Dragens Mund og overvinde Dragen*
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VI. Osantrix's Krige med Melias.

45 Kap. Om Kong Vilkinus i Vilkineland og Kong

Hernit i Rusland,

4(5 _ Kong Vilkinus's og Kong Hernits Forlig*

47 — Kong Vilkinus's DU og hnns Son Nor-

dians Regjering og om Kong Hernit.

48 ~ Kong Hernit indtager Vilkineland og gj'^^

Nordian ril sin JJnderkonge i Sjalland^ og

om Kong Hernits Sonner*

49 ~ Kong Hernit skifter Riget vtellem si^^

Sonner og doer siden,

50 — Her fortalJes om Kong Nordian og

hnns Sonner,

61 — Kong Osantrix*s Dronning yulianes D'oi*

52 — Kong Osantrix heiler til Oda^ en Datter

af Kong Melias i Huneland,

53 — Her fortalles om Kojig Osantrix's Afsc^^'

dinge og hvorlunde Kong Melias optag^^

Frieriet,

54 — Kong Osantrix's Brodersonner Hernit

Hirder komme til hans Hird*

55 Kong Osantrix sender Hernit jfnrl f^^
Frieri til Huneland,

56 ~ Hernit Jarls og hajts Ledsageres Reist tit-

HuneIand^
57 ~ Osantrix lader udruste en Har at dr^S^

til Hnneland , og sender Bud efter

serne,

58 Kong Osantrix*s Krigstog ind i Huncland'

59 ~ Borgmandene give selv Qsainrix Lov til (^^

^ride ind i Borgen ^ og om Kon^ Meli^^ ^

,og Kong Osantrix*s Saintale.

60 — Om Vtdolf Mittumstanq^s Foretagende ^5

•wr n ' 1 Ali ^ ^
åfilktnemccndcnes Allarm.

61 — Kong Osantrix faaer Kong Melias*s D^^'

ter Oda*
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Vil Aiiilas Krige jnedMelias og Osantrix.

62 Kap. Kofig Attilns Ophav og KongMelins's Dod^
63 — Attila rages ril Konge over Hiineland og

hans Broder Ortnit over Frisland og om
Osid OrtnissoHy at han kommer til Kong
Atti la,

64 — Osids og Rudolfs Reise for at beile for Kong
Attila til Erka, en Datter af Kong Osan-

trix i Vilkineland*

65 — Koiig Attiln sender Markgreve Rudolf paa
Frieri til Vilkhieland,

66 ~ Markgreve Rudolf fremkomfner med sit

Ærende.
67 — Kong Osiintrix*s Svar hertil og Markgre*

vens Hje?nreise,

68 — Om Kong Attilas Harsamling og Ledings^

tog til Vilkinclnnd*

69 —* Kong Osantrix spdrger Ufred og sender Bud
tilSjaUand efter Riserne^ og otn deres Flugt

for Kong Attila^

70 — Kong Osantrix drager vicd sin Har mod
Kong Attila,

71 — Om den lonlige Har , hvormed Markgreven
kom bag paa Kong Osantrix,

72 ~ Markgrevcji udvankte en stor hist 7nod Kong
Osantrix,

73 — Rudolf kommer sil Vilkineland og kalder

sig Sigurd*

74 — Sigurd mistankes nu ikke mere,

75 — Sigurd kommer i Kastellet og taler 7nedyomm

fru Erka.

76 ~ Rudolf aabcnbarer sit Navn og Ærende for

yomfrti Erka*
77 ~ Sigurd heder om Lov til at drage bort og

hente sin Broder Alibrand.
78 ' —- Grev Rudolf rider til sine Mand og tager

Osid med sig til Kong Osantrix's Hird.
79 Grev Rudolf og Osid ride bort til deres

Mand med Jomfruerne^
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80 Kap. Kong Osantrix sforger ^ at hans Datter er

horte.

gi — Om Grev Rudolfs AfsenduJge til sin Konge

Attila.

82 Kong Osnntrix*s og Grev Rudolfs Kamf og

Kong Osantrix's Flugt.

g 3 — ' Kong At ti la reiser igjen hjem til Huii^'

datid og holder Bryllup med Erka.

VIII. Kaiter og Hildegunde.

84 Kap, Venshnhsforhindclse imellem Kong Attila og

Kong Er?ne?irik i Apnlien*

85 Valter af Vasknsteen og Hilde^rinde, IH^^
^ Jarls Datter af Grakelandy drage liemineli*

gen bort fra Susa.

86 — Kong Attila sender Mand ud efter HildC'

gunde og Valter^

87 Valter drceher Kong Attilas Afsendiuge

reiser derpaa sin Fci.

IX. Ditlev 'Danskes Bedrifter.

88 Kap* Heimers og Vidgas Uvenskab,

89 —» . Helmer drager bort fra Bern og giver sig *

Selskab med Ingram Rover i Falsterskov^

C)0 — Om Kjobmandenes og Rovernes Kamp,

91 — Her begyndes at tales o?n Bitterulf og hans

Son Ditlev.

92 — Bitterulf bydes tU Gildes og hans Son Dtf'

lev vil reisc med. .
-

.

93 — Bitterulf giver sin Son Ditlev Vaahen

Klæder.

94 — Bitterulf og Ditlev drahe Rbvente i Falster-

skov ^ og om Heimers Fkigt*

95 . Ditlev kraver sine Klæder og Vaabcn og

skilles fra sin Fader og Moder.

96 — Sigurd Graker og Ditlev Danske modes eg

s la aes.

97 M Ditlev Danske kommer hjem ti I Sigurd og

om Ditlevs og Sigurds Datters Samtak'
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98 Kap» Sigurds og Ditlevs Skifte og Forlig,

99 — Ditlev sogcr efter Didrik af Bern.

1 00 — Ditlev traff'er Hérr Didrik af Bern,

IQX — Ow Ditlevs Gjestebtid.

102 — Nff vil Herr Didrik have sine Vninhen.

103 — Ditlev underretter Kovg Erineiirik om sin

Fortterijig.

104- — Vdher af Vaskasteen byder Ditlev Danske
at -prbve Idratter med ham,

l05 — Valtcr og Ditlev prove nu deres Krafier,

10() ^ Kong Erjncnrik laser Vnlters Hoved,

Kong Didrik hjælperAuila ogErmenrik^

IO7 Kop. Omlung kommer til Didrik af Berns Hird*
X08 — Om Kong Ditmars Dod og nt Didrik ta^

ger imod Kongedommct,

109 — Nm kommer Vildifer ttl Bern,

110 — Didrik sender Bud efter Herhrand,
1 1 1 — Nm er der anden Gang Strid imellem Kon-

gerne Osantrix og Attila.

112 — Her tales om Kong Osavtrix^s Sindelag,

113 — Kong Attila sender Kong Didrik Bud om

H4 — Kong Didrik rider ud af Bern og kommer
Kong Attila til Hjalp.

Ils — Kong Osamrix's Strid med Kongerne Did-
rik og Attila,

ll6 — Vid'ia taxies til Fanze : Kongerne Attilas

og Didriki Hjcmreise.

— Kuug Attila drager ud i Skoven paa Dyre-

jagt t og med ham Vildifer ^ som drccber en.

Bj'Oru. '

H. 8 — Vildifer forbinder sig med Isung Sjjilk*

thand og opsoger Vidga,

\, Om Vildifer cg Isung Spillewnnd.
^^ — Isung Spillemand kommer til Kong Osantrix

, og spiller for ham,
^ Kong Osantrix bad-^ at Bj'onien skulde

dandse for kam.
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122 Kap* Kong Osantrix gaacr til Bjdruedajtdfen meå

sine Hojfolk,

123' — Oin Bjornedandsen og Riserne Vidolfs og

Aventrods D'od.

124 — Fidga slipper los og rider lort med Isung

og Vildifer,

125 — yidga rider hjem til Bem og faner at f/^^>

hvor hans Svard er^

126 Kojig Ermcnriks Ordsending til Kong Did*

rik om Hjalpetropper,

127 — Vidga dråber Rimstein Jar

h

128 ~ Vidga rider hjem til Leirefu

129 — Vidgas og Heimers Uvenskab.

130 ~ Kongerne indtage Borgen ^ satte Valtet^ of

Vaskasteen over den og drage derpaa hjsiih

XI. Sigurds Fddsel og Ungdom.

131 JC/Jp, Om Kong Sigmund og hans Frieri til Sisi*

lie j en Datter afKong Nidung i Spaiii^f^'

132 — Kong Sigmund reiser selv til Kong Nidun^"

133 — Kong SigvtJinds Bryllup,

134 ~ Kong Sigmund udruster en H(er at hj<^^^

Ko7ig Drasolf mod Pulineland.

1 35 — Kong Sigmund overdrager Riget og sin Fr^^^

Sisilieisine Raadgivere Artus og Herinati^

Hccnder*

136 —• Om Kongerne Sigmunds og Drasolfs f^^^

og Harfard. '

137 — Grev Artus's Samtale med Dronning otstti^*

138 — Grev Hermnnsog DronningSisilies Samtal^*

139 ~ Greverne bagtale Dronning Sisilie hos Ko^^t

Sigmund,

140 — Dronning Sisilies D'dd.

141 —- Grev Herman rider tilbage til Kong ^^t"

mund,
142 — Om Sigurd Svend.

143 — Om Mimer og Reigin*

144. — Om Mimer og Sigurd Svende

145 — Om Sigurd og ElJiihard,
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146 Kap. Sigurd draher Reigiiu

147 — Sigurd draber sin Fosterfader Mimes\

I4g — Sigurd finder Brynfiild og faner Gråne.

149 — Sigurd Svend koftimer til Kong Isung.

XII. Ko7ig Didriks og hans Kæmpei^s
Rustning.

150 Kap. Om Niflungerne og H'ognes Fodseh

151 — Kong Didrik anretter et Gilde og indbyder

Kong Gunnar og hans Br'odre*

152 — Her navnts Kong Didriks Kamper.

153 — Om Kong Didriks Rustnings

154 .i. Om Hildebrands Rustnings

155 — Heimers Rustning.
,

\S6 — Vidga hin Starkes Rustning,

I57 — Hornboge Jarls Rustning.

15g — Ow/ Otnlung og hans Rustning.

159 — Om Sintrams Rustning*

160 — 0'» Ekkas og Fasoids Rustning

161 — Om Ditleu Danske og hans Vaabenmarke^

1^2 — Om Vildifer og hans Vaaben.

1()3 — Om Herbrand Jiin Vidtfarne og hans Vaa-

lenmarke»

154 Om Kong Gunnar og hans Vaahen^

165 — Om hans Broder H'ognes Rustning.

166 — Om Sigurd Svend cg hans Rustningsmarke.

1^7 — Her fortalles om Sifka og hans Sindelag.

l(5g — Om Mester Hildebrand.

l(5y — Om Heimer.

XIII. Didriks Tog til Bertangelandi

I70 Kap. Kong Didrik taler om sine Mands Tap-

perhed.

17 [ Hildebrand svarer Kong Didrik.

172 KoJig Didrik beslutter at ride til Bertan-

^ela?td og pr'dve sine Mand,

173 — Hildebrand iforer sig sine Vaahen og rider

foran til Bertangeland^

I
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I74Kap. De komme til den Skov, hvor Edgeir Ri^^

var.

175 — Om Vidgas og Edgeir Rises Slagtskalu

176 — Vidga rider ind i Skoven til Edgeir Rise og

overvinder ham,

177 — Vidga narres med sine Stalhrodre og 'visef

dem derpaa Risens Eicndele i Jordhulen,

178 ~ Om Kong Didrik ogKong lsung og Sigurd

Shend. /

179 ~ Sigurd Svend drager til Kong Didrik*

180 — Omhing 7-ider efter Sigurd og vil have siU

. Hest tilbarie^

181 — Sigurd Svends og Omlungs Turnering
Skifte* •

.

182 Omlung kommer tilhage til Leireii

hegge sine Heste.

Sigufd Svend fortaller Kong Isung^ at KoJ{é

Didrik udbyder ham og hans Sojtner til

Kamp*'

184- — Kongerne Isung og Didrik herede sig

deres Mcend til Kamp,

185 — Heimers og den'fdrste Kongcsons EneknJffp'

126 — Herbrands og den anden Kongesdns Enek^Jff^P'

187 —• Vildifers og den tredie Kongcsxjns Enek(t^f^P*

188 ^ Sintrams og deu fjerde Kongesdns Eneknif^P-

189 ~ Fasold Stoltes og den femte Kongesdns Ef^^'

knmp^

190 — Omlungs og.den sjette Kongesdns^Enekd^^^V*

191 — Hornboge Jarls Efiekamp med den j-^t'^'''*

Konf^esdn.

192 — Hdgnes Enekamp mel den ottende Konges'o^^'

1^3 — Ditlev Danskes Enekamp_ med den nieni^

(
' Kongcsdn* , ^

194 —. Hildebrands Enekamp ined den tiende aO"'

183 —
D

195 Kon% Isuugs og Kong Gunnars Enekamp*

19(5 _ Vidgas og den ellevte Kongesdns Enek^J^P'

197 — Kong Didriks og Sigurd Svends for^

Enekamp,



639
H

198 Kap. Kong D'idrih og Sigurd SvetMs anden Eve-
kam-p,

199 — Vidga laaner Kong Didrik sit Svard Mi-
fnung,

200 — Kong Didrihs'og Sigurd Svends tredie

Eneknjnp^

201 Omlung faner Kong Isuvgs Datter Falhorg,

202 — Kong Didrik og hans Stalhrbdrt reise igjiu

hjem Til Bern^

XIV. Siguj^ds og Gunnars GiftermaciL

203 Kap. Hornhoge Jarl og lians Son Ojnlmig^ Sin-

traiii og Herbrand reise hjem til deres

Riger*

204- — Sigurd Svend faaer Gudrun , en Soster til

Kong Gunnar i Niflungeland*

205 — Kong Gunnar heiler efter Sigurd Svends

Rand til Brynhild.

20 5 — Om Kong Qunnars eg Bryn hi Ids Brj Ilup og

Snmfard»
207 — Sigurd Svend berdver Brynhild hendes

Vslo'ld.

208 — Kongerne reise fra Brjlluppet hjem hver

til sit Rige*

^V. Hei'huvts og Hildes ElshovshandeL

.

Kap. Sintram dråber sin Broder Herthegn*
2lo — Om Herbnrts Ankomst til Bern* -

,

2lx — O;// Hcrhurt og Hilde ^ en Datter af Kong
Artus i Brittanien,

2l2 — Herburt tjener Kong Artus og er hans
Skjenker.

' -^^3 Kongedatteren ganer til Kirke, og Herburt
taler med kende, ^ i '

— Herburt bliver Ijeiier hos Kongens Datter

,y Hilde*

Herburt afmaler Kong Didriks Ansigt Og

trolover sig med Kongens Datter Hilde*

r



640

221

222

216 Kop« Hcrhurt ruier lort med Kongens Datter

Hilde uden hendes Faders Fillieog Vidende*

217 — Kong Amts udsender sine Riddere efter

Herlnirt og Hilde.

218 Herhurt dvisber Kong Artns's Riddere og

drager bort 7ned Hilde til et frennnedt Land*

XVL Ir071 Jarls Saga.

219 Kap. Om Kong Didriks, Fasoids og Ditlev Dan'
skes GiftermaaL

220 — Kong Isung og hans Sonner kotnme til Bef'

tangeland,

— Om Ko7ig Artus*s Sonner Iron og Apollo'

nius
, og om Apollonius's Frieri til Kong

Salomons Datter i Frnnkland.
— Iron Jarls Kone holds Raad og BrodrencS

Reise til Frankerige for at heile til Kong

Salomons Datter.

223 Om Æhlety som Jomfru Herborg gav A^oh
lonius JarL

224 ~ Jomfru Herborg sender ApoUonius
BreVi og han reiserlonligen til Frnnkerig^^

225 ~ Heppa Tiggerske koinmer ^ttl Jomfrti ti^^'

borg*

226 — Apollonius hortforer Jomfru Herborg f^'^

sin Moder,

227 — Om Jomfru Nerhorgs Dåd og AfoHomU^

Jarls og Kong' Salo7nons Uvenskab*

22S — Om Iron Jarls Kone Isoids List,

229 — En Gaardsvend fortaller Jron Jarl om

KongSnloinons Dyrejagt,— '

Iron Jarl hereder sig paa at fdlge sin Bro-

der Apollonius paa Dyrejagt,

231 — Jarlerne jage Dyr i Valslongeskov.

232 — Kong Salofiion joger Dyr i tlngareskoo.

233 — Om Apollonius Jarls Jager Rolf og KofJg

Salomon,

234 — Iron Jarl rider til Vals longeskov.

235 — Om Iron Sfarls Dyrejagt i
VaUlongcsl'^^^r

230



236 Kap, Iron Jarl giver Ridder Vandilmar sin

Datter med Grevenavn og reiser siden til

Vngareskov pna Dyrejagt*

237 — Jarl tages til Fnjige af Kon^ Salomon*

238 — ApoUonius Jarls Ddd og Fru Isolds Reise

til Kojjg Attila^

239 Isold drager til Kovg Salomon o[r he-
.

der^iam at ndlose hendes Mand Iron Jarl.
240 — Iron Jarls Udlosning og hans og Kong

Salomons Forlig.

241 — Iron Jarl mister sin Kone Isold og eisher

siden Bolfriane y Hertug Ake Orlungnroås
Kone.

242 — Iron Jarl og Bolfriane give hirianden Lufts
paa Elskov^

243 — Heniig Ake faner Underretmiig om Iron

Jarls og Bolfrianes Elskov*

244 — Hertug Ake Orlungetrost slaaer Iron Jarl
ihjeL

245 — Kong Dldrik af Bern og hans Kamper fin*
de Iron Jarls Lig og hoie det,

246 — Jager Nordian bringer Efterretning hjem
om Iron Jarls Fald,

247 — Hertug Akes Ddd og Vidgas GiftcrmnaU

XVII. Sifkas Jlevn. '

^48 Kap, Kong Ermcnrik voldtager Sifkns Kone

Odilia.
^49 — Sifka faaer Underretning om-i hvad Kong

Ermenrik havde gjort hans Kone»
^

250 — Ow Sifkas fv/g.
25 1 « Kong Ermenriks Si)n Fredrik hliver ihjel-

sUgen efier Sifkas Anstiftelse.
'^'^2 — ' Sifka raader Kong Ermenrik at fordre .

Skat af England.
-^53 Ermenriks Son Rcginhald drukner^

^54 Kovg Ermenriks Son Samsons Dbd.
.

-^55 — Sifkns Kone Odilia bagtnier Eggard og Aké,

Ake OrlungetrUsts Sonner^

S S
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256 Kap« FritUn^ Brodrene Eggards og Akts
Fosterfader*

257 Eggards og Ahes Drnh.

258 ^^''^^ Stiffad'er Vidga den Starke Ve'

letitssofj,

259 — Sifkn hagtalcrKongDidrikfor KovgErmeurik
ogfaaerhnm til at krave Skat afOmlungelaiuU

260 — Kong Didrik fjt£gter at give Koiig Erjjienrik

Sknt.

261 ^ Kong Erinenriks Trudselsord mod Kong
Didrik og Heiiners og f^idgas Svar^

262 Kofig Erinenriks
, Krigsudrustning viod

Kong DidriL

26$ —* f^idga advarer Kong Didrik og om dennes

Raadslagning*

264 ~ Kong Didrik flyer sit Rige for Kong Ermen*
riks Overfald,

265 ~ 0?n Heimer og Sifha,
—• Vidga Velcntsson den Starkes Tapperhed

og Heltednndé

267 ~ Om Kong Didrik og Markgreve Rodingcir*

268 Kong Didrik koynmer til Kong Attila og

opholder sig hos ham,

XVIII. Attilas Krige med Oscuitrix og

Valdemar,

269 Kap, Kongerne Attilas og Didriks Ledingstog

i?nod Vilkinemandencs Konge Osantris*

270 — Kong Osanrrix's Fald,

271 — Kong Attilas Ledingstog mod Kong VaUe-

7nar afHolmgaard^ Kong Osantrix^s Brodet''

272 —• Kong Attilas Ledingstog i Rnsln7id og Vil-

kineland mod Kong Valdemar,

273 — Om Slaget mellem Huncrne og Russerne,

274 — Om Kong Didriks, og Kong Valdemars

Trafning^

275 '
"

276
mg Didrik til Hjalp

Valdemarssons Fangseh
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277 Kap» Drofjfjivg Erka lager Didrik Valdemarsson,

278 ~ Didrik Valdemarssons Bortfard*

279 ~ Om Dromiing Erka og Kong Didrik af
Bern*

280 — Ofn Koiw 'Didrik Didrik Valdemarsson,

281 — Om det y at Kong Didrik heder de?i andeii

Didrik at l/ie efter ham,

2B2 — Didrik Valde^narsyons D'ou*

283 — Kong Didriks Tilbagekomst til Vilkijiehor^r^

. /lans Modtagelse der, samt Jarlens Raad-
slagning, hajn angaaeude, vied sine Fortrolige

»

284 — Ko7ig Didriks Samtale med Jarlen i ViU
hineborg og Kong Didriks Hjemkomst til

Susa,

285 — Om Slaget mellem Koitg Attila og Kon^
Valdemar,

28^ Kong Didriks og Hildebrands Samtale om
den sidst forledne Krig,

287 — Kong Attilas Krigsudrustning mod Rusland,

288 — Kongerne Attilas og Didriks Randslagning^

289 — Om Slaget imellem Kong Didrik og Valde-

mar og Kong Valdemars Dnd,

290 — Kong Attila vinder og indtager Faltesliia'

291 — Om Kong Attila og Kong Valdejnars Bro-

der Jron JarL
292 — Om Kong Didriks og Kong Attilas Raadr

slagmng,

XIX* Didriks Tog mod Ennenrih.

293 Kap. Qm Kong Didrik og Kong Attila.

294 — Om Kon^ Didrik og Dronning Erka,

295 Om Kong Didrik^ at Dronning Erka bad

Kong Attila at give ham Hjalp,
296 — Kong Attila yder Kong Didrik Hjalp,

297 — Dronning Erka udruster sine Sonner til

at folge Kong Didriks

298 ~ Dronnitig Erka udruster uvg Dett^r til

Kafnpen, .

S S 3
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299 Kap. Kong Didriks Ophrud med sin Har^

300 — Kong Didriks Krigsforkyndelse til Kong
Ermenrik og dennes Hcersamlings

301 ^ Kong Ermejtriks Tale og Foi deling of ^.

HiSren.

302 Om Mester Hildebrand og Hertug Rsi'

Ild Id*

303. — Reinald heretter Hildebrand deres Leirs

Indretning,

304 — Sifkas Mand mode Hildebrand og Ret-

nnld,

305 — Hildebrand underretter Reinald om Kong
Didriks Htatcrnes Leirs Indretning i

306 — Sifkas og Reinalds Samtale og Forhånd-

Ung. I
i

307 — Om Didriks og Sifkas Fylkinge- Skifte,

308 — Om Kong Didriks Kamp 7nod Sifka,

309 — Om Vidga hin Starke.

310 — Detters cg Kong AttHat Sonners Fald,

311 — ,Owj; at Markgreve Rodingeir slaaes nted

Reinald,

312 ~ Ridder beretter Kong Didrik Detters

og Junkernes Fald.

313 — Om Vidga dm Starke Velcntsons Endc'

314 ^ Kong Didriks Vecklage og Hjemreise til

Huneland.

315 .
— Markgreve Rodingeir fortaller Kong AttH^

hans Sonners Fald. ø— Dronning E.rkas Samtale med Kong Didrik*

317 ~ Dronning Erkas Endeligts

318 Om JDronning Erkas Begravelse,

XX. Sigurd Svends Endeligt.

319 Kap. Om Kong Gunnar og hans Brddre og Si'

gurd Svend,

320 — Om Gudrun og Brynhild og deres Tratte.

321 — Dronning Brynhild klager sig fir Kong

Gunnar og hans Brddre^
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322 .Kap. Om Hognes Svig viod Sigurd Svende
323 — Sigurd Svends Endeligt,

324 — Om Sigurd Svends Lig,

XXI Fasoids og Ditlev Danskes Dod,

325 Kap, Om Kong Hernit og hans Kone Ostnnsia,

326 — Om Kong Isung hinStarke og hans Sonner*

327 ~ Kong Isungs Krigstog til Vilkinelnnd,

328 ~ Kong Isung og Vilkinemandenes Strid,

329 — Ojn Dronning Ostansias Trolddom og Kong
Isungs og hans Sonners Fald^

330 — Fasold Stoltes og Ditlev Danskes Fald,

331 — Om Dronning Ostansias Dod,

XXII. jitiilas Giftermaul med Gudrun^ og
JSHJiu?igernøs Heise til Huneland,

332 Kap. Kong Attilas Frieri fil Kon^ Gunnars So-

st^r Gudrun,
333 — Kong Attilas og Gudruns Bryllup,

334 — Kong Attila og Gudrun indbyde Kong Gun-
nar og Hogne hjem til sig til Gilde,

335 — Kofjg Gunnars og Hognes Samtale om Ret-
.

sen til Hmieland^
336 — Kojig Gunnars Moder Dronning Odas Dr'dm,

337 ^ Kong Gunnar og Nifllm^erne begynde deres

Reise til Huneland, ^

338 — flognc holder Vagt ved Rinens Bred og

draber en Havfrue,
339 — Ofn Hogne og Fargep}and(f^»

^40 — flogne draber Fargemanden^ og om Nif-
lungernes Besvarligh^d ved at drage over

Aneut
P4I — Hogne tracer Markgreve Rodin^cirs V(tgt'

7nand^

Kong Qunnar Imntner fned fin fJar til

Markgreve Roding^ir*
343 fortalles om^ at Markgreve Rodingeir

giver Qisler sin Pmeu

1
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XXIII. Niflimgemes sidste Kamp.
344 Kap* l>Iiflungernf^ og imd dem Markgreve Rodin-

gtf/r, kovme til Kong Attila i Susa*

345 — Om Dro7imvg Gudrun*

346 ~ Dronning Gudruns Sa?ntnle 9ned sin BrO'

der Hagne^

347 ~ Om Kong Didrik af Berns og Hognes Ven-

skabs

348 — Om det Gjestehudy som Kong Attila i Susa.

holdt for 'Niflungerne,

349 ~ Gudrun hegjcrer Hjcelp nf Kong Didrik,

Hertug Blodlin og Kong Attila til at hevne

Sigurd Svend paa Nifiungerne^

350 ~ Gudruns Bestræbelser for nt svige Nif-
lungerne,

351 — Om Kong Attila og Kong DidriL
352 — Gudruns Svig mod sine Brodre*

353 — Begyndelsen nfKameen i Susa^

354 —
' Om Nijiungernes Kamf^

355 —- Om Slaget og Hdgne Aldrianssons Frenh

gang og Kampednad,^

356 — Koug Gunnars Dod,
357 —- Om Hognes og hans Brodrcs Fremgang-

358 — Om Niflungernes ogHnnernes Slag,

359 — Hertug Blodlins Fald,

360 — Om Hognes Fremgnvg og Ridder Isung^

Fald.

361 — Om Gislers Kamp og -Markgreve Rodln*

geirs Fald*

362 Om tolkers Frerngang,

363 — Om Kong Didrik og Nifiungerne og Ger'

nosts Fald,

364 — Hogne heder Kong Attila om Fred fo^

Gislery og om Gislers Fald.

365 ~ Kong Didriks og Hannes Enckampf

366 — Gudruns Grusomhed mod sine Brodre og

hendes Dod,
367 — Om Hogne og hans SVn Aldrian.
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XXIV. Didrils Tilhagereise.

3^8 Kap. Om Kong Didrik og Fru Herad.

369 Fru Hcrnd hereder sig til Reisen tilligemci

Kong Didrik og Mester Hildehrand^

370 — KoJig Didrik tager Afsked fra KoiigAttila^

371 Kojig Didriks Sorg og Klage over Markgreve
Rodivgeirs Fald.

372 — Om Kong Didrik og Mester Hildehrand, at

de saae ILlsnng yarl liin Unge at ride efter

dcift og berede sig.

373 — Om Kgng Didrik og om Eisung jfarls Fald^

374 — Eisung Jarls Frande Omlung heliolder Li'

vet og fortaller dem Tidenden om Kong
Bnnenriks Sygdom

, og Borgmandenc ow»

Elsmg Jarls Fald, ,

XXV. Didrihs og Hildebrands Modtagelse
i Bern. *

375 Kap. Keng Didrik og Mester Hildebrand komme
til Omhmgeland og traff'e Hertug Ludvig

og hans Son Konrad^ og om Mester Hilden

brands Reise til sin Son Alibrand ^ som
da raadede for Bern*

376 ^ Hildebrands og Alibrands Samtale og

Skifte.

S*?? — Hildebrands ludtog og Modtagelse i Bern

'og Alihrands Tale,

378 — Kong Didrik faaer igjen Omlungcland og

Boraen Bern^

XXVL Didriks Seier ogHildehrands D6d,
379 — Otn Kong Didriks Slag med Sifka, og om

At Alihrand draber ham,
380 — Kong Didrik bliver kronet til Konge i Rom,
381 — Hildebrands Diid.

- XXVII. Didriks Kamp 7ned .Drager.

382 — Kong Herntt dråbes af en Drage,
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383 Kap, Kong Didrik draher Dragen og dens

Ufjgcr,

384 — Kofig Didrik overvinder Roverne , som
havde leiret sig om Borgen Babilon^

385 ~ Kong Didrik agter Dronning Isald^

XXVIIL Kong Ætilas DM.
386 Kap* Om Hognes Son Aldrian og Kong Attilas

Ddd.

XXIX. Heimers sidste Bedrifter og
Endeligt.

387 Kap. Helmer ganer i Kloster.

388 — Heifner ruster sig til Strid mod As^ilian

Rise.

389 ~ Heimer nedlagger Aspilinn.

390 — Didriks og Heimers Mode*

391 — Heimer kraver Skat af Klostret*

392 ~ Om Heimers Dod, og om at Didrik hevner

ham*

XXX. Kong Didriks Endeligt.

393 Kap. Kong Didrik rider bort faa en sort HesU

I
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Litteratur

•*^n meget inSholdsrig kritisk Vm-dering af denne Saga har
Prof. P. £, Muller shjenkec os i sic Sagabibliotheks andet
^ind, S. 146—516, hvornæst folger S, 516—343 en
Afhandling om de tydske Sagn om Volsunger og Gjukunger
Og S, 344— 430 en Undcrsogelse om den hele Sagnkreds's
Oprindelse og historiske Betydning, samtom dens Udbredelse
ng-Forplantelse i Norden, Han finder, at Sagaen maa være
forfattet i det fjortende Aarhundrede, ogeren Bearbeidelscaf
tydske Mænds mundtlige Fortaillinger , hvorhos tillige kan
være taget Hensyn fil nogle tydskc Sange, som Sagaskrive-
ren havde skrevne for sig. og, ved enkelte af Forrællingerne'
ogsaa til nordiske Sagn og Sange. I det jeg i øvrigt hen!
Viser til de mange saare interessante Sammenligninger ogBe-
niarkninger i disse forskjellige Undersogelser, maa jeg dog
her i Hensyn til Sagnenes Troværdighed bemærke, at man
vel i enkelte Træk vil kunne gjenkjende virkelige histori-
ske Personer og Begivenheder, saaledes vil man iSagaens Ho-
vedperson Didrik finde jOstgothernes bercimte Konge Theo-
^t>rik, der ofte residerede i Verona, men dog kan For-
»amningen i det Hele aldeles ikke forenes med Historien,

Sagaen er forst udgivet med nogle Varianter og m9d syenslc
latinsk Oversættelse af Johannes Perhigskjoldm^tr Tirel-

vUkina-Saga eUerHistorienom KonungThiderich af Bern och
^insKårnpar, saqit Niflunga Sagan. Stockholm, 1715. Fol.

J^S 1 findes: Nogre Slåchf. Linier til foregående Historiers
^^ttre forstånd tjenlige.

Efter Sagaen i denne Udgave har man en ordrot tro
"ydskning af den fortjente Professor Friedrich. Hmmh
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von der Hagziu under Titel: Vilkma- und Niflunga-Saga

oder Dietrich von Bern und die Nibelungen, i — 3 13. Bres-

lau 1814' livilken udgjorde tre forste Bind af hans Noi-

dische Heldenromane. Denne FortydsUning ovcrgaaer ved

Koiagtighed i Udtryk og Vendinger de fleste saavel ældre

som ogsaa nyere islandske Snga- Oversættelser*

Af Sagaens tredie Fortælling, Velents Saga, har man

enskj6n Fordanskning af Professor Oehlenschlxger, der er

indrykket i Skandinavisk Museum for 1809 siden, fnere

bearbeidet, i hans Samling af Æventyr, 1816, 1 DecU

Af disse mine Forgængeres Arbcidcr har jeg ved nsr-

værende Oversættelse havt megen Nytte, men dog har j«g

ikke forfatter min Oversættelse efter PeringsUjolds Udgave,

nicn efter den i den ArnnmagnæansKe Haandskriftsamling

J^o* 178 i Folio opbevarede Papiirs-Codcx af Sageen (Litr,

A.")\ der cr afskrcven af Præsten Jon Erlendson i Vill>n2^"

holt for Eiskop Brynjulf Svenson omtrent i Midten af det

syttende Aarhundrede, Ogsaa en anden Papiirs ^ Codex, NOf

J77 (Litr. B), i samme Samling, er benyttet. Om begge

disst; Codexer giver ArneMagnusen paa en lus Seddel foran

i den sidste os folgende Underretning: .,Hun cr. sem

sé, Copiaaf Austfjar^a b6kinni (Ei^agas) . enn ecki pvoge-

nic^lffi^i-atungu békarinnar; og er '|Dar fyrer eigi i
aliann

iiiAta £amhIj<^*É>a j^eirri, er Sr. Jon Erlendsson hefer rita?>

fyrer Mag, Brynjålf." Denne Forslijellighcd befindes saa-

ledes, at No. i77» s^ondt ikke ganske lig, dog nærmer

sig meget til Pcringskjolds Udgave (Litr. P), B og P

noget vidtloftigcre end A , som dccls bestaaeri, dt Afskrive'

ren af A ved Uagtsomhed Iiar udeladt enkelte til Meningens

Fuldstændighed nodvendige Ord, der altsaa maa have staaet

i Gtundcodexen, deels i oplysende Tilsætninger, "

J^
i B og ior det meste. tillige i P ; i hvilke tvende ^^''^''^^^

jeg, for at fulstandiggjorc min Fordanskning, ogsaa

benyttet B. og tillige P, men dog da altid indfattet hva

af di$se CV taget i rarentlicstc§net [], og dcih« har
]
S
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iOvrigt nedenunder anmæiketandve forsItjelHge Læsemaadet*

af nogen Vigtighed , især NavncforsUjelligliexicr , men ikke

derimod dem , der vare uvigtige f. Ex. enkelte Talangivel-

ser. Hvor jeg stundum har holdt for, at et Navn i B eller

,V var rigtigere, da har jeg beholde der, men da nedenunder

anmærket A's Læsemaade. Men stundum findes især iP nogle

besynderlige Udeladelser, der ofte falde i det Platte, og

saaledes tydelig vise , at denne cr en senere Bearbeidelse*

Saadanne har jeg ikke medtaget. Til Exempel vil jeg blot

anfore een af de vigtigste; I Kap, 97 undskylder Pering-

skjolds Udgave, S, 176, det, at Sigurds Datter kom om
Natten til Ditlev og steg op i Sengen til ham, paa denne

-Maade; .(Det var ikke Andet, der bragte Sigurds Datter

dertil, end at hun vilde gjore et stadigt Forlig imellem dem,

efterdi hun tyktes, at hun havde handlet ubetænksomt mod
Ditlev om Aftenen, og troede derfor, at dette maatte mis-

hage halh, om det blev derved, og hun vidste, at den skul-

,
de bodc, som forst br6d> om ei Forseelsen var saa stor, ac

den ikke kunde afsones. Men hvorlunde det? De, som

sidde her omkring og hore Sagaen, og gjerne ville udlægge

Alt til det værste, kunne maaskee troc, at hun vilde frem-

byde sig selv, Nei! det var langtfra. Kun derfor gik hun

did, for at more ham, med favre Fabler og andre be^Age-

l'ge Samtaler, hvorpaa hun forstod sig bedre end de^ fleste

' andre Moer og tillige fordi hun vidste, at Lopperne pla-

ge mindre 10 Mennesker , som ligge sammen i en Seng end

ccn, som ligger alene.*' Dette findes hverhen i A eller i B,

Sagaen forer vel hos Peringskjold og de Nyere Titel

af Villiina - Saga , hvilket jeg paa det fcirste Titelblad har

antydet, men i de herværende Hiiandskrifter har den

den mere passende Titel, som jeg har brugt.

Inddelingerne af Fortællinger (|?ærtir} og af Kapitler

jeg iUke taget af Codexerne, men derimod har jeg i den
forste Inddeling fulgt den af Professor P. E. Miiller i Sa-
g^ibibliothckct forcslaacde. Dog faaer jeg, formedelst det, ac

I'ortællingcn om Hildebrands Dod i Codex A scaaer foran
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den om Aldrian eller Attilas Dod, een Fortælling mere. I
KapiteMnddelingen har jeg, for ar lette Sammenligningen,
fulgt Peringskjolds Udgave til Kap. 581 , og dernæstafdeelt,
det Ovrige, hvoraf den stdrste Deel ikke findes i P, efter

bedste Skjon, Efter denne Udgave er ogsaa Kapitlernes
Indhold i Oversigten. De hist og her i Anmærkningerne
tilfoiede, især geografiske, Oplysninger ere for det meste
Professor v. d« Hagens Gisninger,

Jeg kan ikke slutte uden at nedskrive denne Lærdes
saa træffende Dom over Sagaen : ,.Saa hoist vigtig,** siger

han i Fortalen til sin Fertydskning
, ..denne hele Bog er for

*vor Voesies Historie, saa henrivende og indrygende er den
ogsaa i sig selv ved aldeles nye og vidunderlige Sagn om
Heltedaad og Elskovshandeler, ved mangefoldiite EcroreUer
med bekjendte Sagn og ved afvigende Fortælling og betyd-

• ningsfuld Forbindelse af disse og alle indbyrdes. Ogsaa Frem-
stillingen er fortræffelig i Oldtids'Smag . simpel, k'raftfuld,

til Hjertet talende, ikke bloc udtogsviis, men udforlig, ofte
dramatisk efter vort gamle og endnu mere det nordiske
Epos^s Maade. Kort! det er et i alle Henseender for-

træffeligt, uudtomraelig, rigt Heltedigt."

i
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S* 59 L» 15 Aabakkcn U Aabredcn.

S. 68 L. ^8 ikc livilde 1. ikke vilde.

S. 100 L. 18 fil I. til.

S. 10$ L. 47 tilhode L tilhobe.

S* 140 L. 3 56 I, Si5.

S. M7 xa halve I. dobbelt.

S. 167. L. I gjen. K gien- 1

S. 209 L. 25 Feie, 1, Feile,

S. 220 L, 5 hltv 1. blev.

S. 225 1 herje I. hærjede.

— L, 16 Andrahcnde L Andragende.

S. 389 L. 10 Sorg 1, Borg.
^

,

S. 401 L. 17 skal 1, skulle.

S. 436 L. 6 dem aatte I. de maattc.

S. 440" L. 26 ropper 1. tropper,

S. 463 U 24 Sifkas 1. Sifkas«

S. 546 L. 12 Troia 1. Troia,

S. 55 1 L. 24 Sigurd iiydskc 1. Sigurds tydske.
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